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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Μεταξύ των εμπορικών απαιτήσεων της 31.12.2014 περιλαμβάνονται
και επισφαλείς – επίδικες ή σε καθυστέρηση απαιτήσεις ποσού 11.500 χιλ € περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας
εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από τις εταιρείες του ομίλου πρόβλεψη απομείωσης ποσού 4.554 χιλ €
υπολείπεται κατά 6.200 χιλ € του ποσού που θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Νομοθεσία (κωδ. Ν.
2190/1920) και τα ΔΠΧΑ, με συνέπεια να εμφανίζονται αυξημένα, η αξία των λογαριασμών εμπορικών
απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 6.200 χιλ € και τα Αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης
χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 1.950 χιλ € και 1.050 χιλ €, αντίστοιχα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της
μητρικής εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 - 2010. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Βάσει εκτίμησης η εταιρεία έχει
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σχηματίσει πρόβλεψη για την ενδεχόμενη υποχρέωση για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο ύψους 920 χιλ €. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει
εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση τυχόν συμπληρωματικής πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1, και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 2, που
μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας εφιστούμε την προσοχή
σας στις σημειώσεις των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων :
«2. Αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων /Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Κατααστάσεων» όπου
σε γενικές γραμμές αναφέρεται ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας είναι
μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσά 45.306 χιλ € και 40.786 χιλ €. αντίστοιχα με συνέπεια την
ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης και την δυσχέρεια έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων. Τα παραπάνω
ενδεχομένως υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου
δανεισμού και την εισροή κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα παρατίθενται οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί
εντός της χρήσης 2015, καθώς και αυτές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, στα πλαίσια των οποίων η Διοίκηση
αναμένει βάσιμα την επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, την βελτίωση της
χρηματοοικονομικής θέσης και ακολούθως την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Αριστ. Καμπούτας
Αρ Μ ΣΟΕΛ 30361
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους
συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι
εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 άρθρα 37, 43α και 107 παρ.3, δεδομένου ότι η
Εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Η Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ –ΜΕΒΓΑΛ- Α.Ε. » (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή
«ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»), καθώς και του Ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται, πλην της «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» και οι
ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:
α) «ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στις Φέρες Ν. ΕΒΡΟΥ, στην οποία η «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής 100%,
β) «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας, στην οποία η «ΜΕΒΓΑΛ
Α.Ε» συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%,
γ) «MEVGAL USA INC» που εδρεύει στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., στην οποία η «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» συμμετέχει
με ποσοστό συμμετοχής 100%,
δ) «MEVGAL ENTERPRISES LTD», που εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία η «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής 100%,
ε) «ΜΕVGAL BULGARIA EOOD» που εδρεύει στην Βουλγαρία στην οποία η «MEBGAL ENTERPRISES
LTD» συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%,
Τέλος στην ενοποίηση περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Βραχιά Ν. Θεσσαλονίκης, στην οποία η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής 20%,
Η Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 (1.1.2014-31.12.2014). Ενόψει δε του ότι από
την Εταιρία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με σημείο
αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων και
με αναφορά στα επιμέρους οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας.
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:
Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου
Κύκλος εργασιών Ομίλου: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 125.704 χιλ. € έναντι
143.334 χιλ. € το προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση σε χιλ. € 17.630 ή ποσοστό 12,30%, η οποία
χαρακτηρίζεται απόλυτα φυσιολογική εάν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της δυσχέρειας στη ρευστότητα της
εταιρείας και εν γένει το επισφαλές οικονομικό περιβάλλον – απόρροια της οικονομικής κρίσης.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των 125.817 χιλ. € έναντι 143.487 χιλ. € το
προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση σε χιλ. € 17.670 ή ποσοστό 12,31%.
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Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανά ομάδα προϊόντων-εμπορευμάτων της εταιρίας,
προηγούμενη χρήση έχει ως εξής :

σε σχέση με την

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
2013

%

2014

ΓΑΛΑ

43.938

33.373

-10.565

-24.04

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

44.448

41.688

-2.760

-6.21

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

41.029

29.427

-11.602

-28.28

402

424

22

5.47

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

8.796

15.366

6.570

74.69

ΛΟΙΠΑ

4.721

5.426

705

14.93

143.334

125.704

-17630

-12.30

ΧΥΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπά έσοδα/έξοδα: Τα λοιπά έσοδα/ έξοδα (καθαρό υπόλοιπο) της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.333 χιλ € (καθαρά έξοδα) έναντι -1.010χιλ € (καθαρά έξοδα) την προηγούμενη χρήση. Ομοίως για τον όμιλο
διαμορφώθηκαν στο ποσό των -1.958 χιλ € (καθαρά έξοδα) έναντι-1.029 χιλ € (καθαρά έξοδα) την προηγούμενη
χρήση.
Μικτά κέρδη : Το Ποσοστό Μικτού κέρδους της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο 21,72 % έναντι 19,73% της
προηγούμενης χρήσης, ενώ του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 21,69% έναντι 19,63% του προηγουμένου έτους .
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης : Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 23.709 χιλ € το
2014 έναντι των 29.869 χιλ € του 2013 παρουσιάζοντας μείωση 20.6 %, ενώ του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των
23.924 χιλ .€ έναντι των 30.298 χιλ. € του 2013 παρουσιάζοντας μείωση 21,04 %.
Έξοδα Διοίκησης : Τα έξοδα Διοίκησης της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 4.606 χιλ. € το 2014 έναντ 4.852 χιλ.
€ το 2013 παρουσιάζοντας μείωση 5.07% ενώ του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.657 χιλ.€ έναντι των 5.025
χιλ. € το 2013 παρουσιάζοντας μείωση 7.92%.
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων , Τόκων Αποσβέσεων και προβλέψεων - απομειώσεων (ΕΒΙΤDΑ):Το ΕΒΙΤDΑ
σε επίπεδο εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.337 χιλ. €. και διαμορφώθηκε στα1.995 χιλ. €, έναντι -3.342 χιλ. € το
προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται στα 1.122 Χιλ. € έναντι-3.980 χιλ. το 2013.
Χρηματοοικονομικά έξοδα: Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν το 2014 στο ποσό των
5.116 χιλ € έναντι 6.035 χιλ € το προηγούμενο έτος (μειωμένα κατά 15.23 %), ενώ του Ομίλου στα 5.179 χιλ €
έναντι 6.101 χιλ. € το 2013 (μειωμένα κατά 15.11 %). Η μείωση στα Χρηματοοικονομικά οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην μείωση του επιτοκίου του Τραπεζικού Δανεισμού.
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Κέρδη /-Ζημιές προ Φόρων: Οι ζημίες προ Φόρων σε επίπεδο εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7.461 χιλ €
από 13.489 χιλ. € ζημιές το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου από 14.277 Χιλ. € ζημιές το 2013,
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8.439 χιλ. € το 2014.
Κέρδη/ -Ζημιές μετά Φόρων και Κέρδη μετά φόρους ανά μετοχή : Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της
Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε Ζημιές 6.092 χιλ. € για την τρέχουσα χρήση έναντι ζημιών 14.890 χιλ. € την
προηγούμενη. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7.020 χιλ. € για την
τρέχουσα χρήση έναντι Ζημιών 15.741 χιλ. € την προηγούμενη.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 3.133.600 τα κέρδη/ζημίες ανά μετοχή
διαμορφώνονται ως εξής:
Για την εταιρία σε -1.94 €/μετοχή το 2014, έναντι -4.75 €/μετοχή το 2013.
Για τον όμιλο σε -2.24 €/μετοχή το 2014 έναντι -5.02 €/μετοχή το 2013.
Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες :
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες αντιπαραβαλλόμενοι σε σχέση με τους αντίστοιχους της προηγούμενης
χρήσεως έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
Κυκλοφορούν ενεργητικό

κλειομένης χρήσεως

προηγ. χρήσεως

=

64,49 %

67,71 %

=

5,90%

10,93%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων
΄Εξοδα Διοίκησης

=

3,66%

3,39%

=

18,86%

20,84%

21,72%

19,73%

Κύκλος εργασιών
΄Εξοδα Διάθεσης
Κύκλος εργασιών

Β. ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μικτά αποτελέσματα

=

Κύκλος εργασιών
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Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Απαιτήσεις από πελάτες

=

115 ημέρες

=

157 ημέρες

115 ημέρες

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από πωλήσεις

150 ημέρες

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών

Δάνεια Τραπεζών

=

53,75%

46,16%

Κύκλος εργασιών

ΟΜΙΛΟΣ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
Κυκλοφορούν ενεργητικό

κλειομένης χρήσεως

προηγ. χρήσεως

=

60,93 %

63,94%

=

2,76%

8,51%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων
΄Εξοδα Διοίκησης

=

3,70%

3,50%

=

19,01%

21,12%

21,69%

19,63%

Κύκλος εργασιών
΄Εξοδα Διάθεσης
Κύκλος εργασιών
Β. ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μικτά αποτελέσματα

=

Κύκλος εργασιών
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Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Απαιτήσεις από πελάτες

=

118 ημέρες

108 ημέρες

=

160 ημέρες

142 ημέρες

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από πωλήσεις
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών

Δάνεια Τραπεζών

=

54,30%

46,66%

Κύκλος εργασιών

.Δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρίας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η εταιρία προβαίνει κατά την διάρκεια της χρήσης σε έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, τα οποία καταχωρεί στα
έξοδα της χρήσεως. Κατά τη χρήση 2014 αυτού του είδους τα έξοδα ανήλθαν σε 170 χιλ. € έναντι 165 χιλ. € την
προηγούμενη χρήση.

Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντολογικά Θέματα
1. Ο Όμιλος κατά την 31.12.2014 απασχολούσε 744 άτομα, και η Εταιρία 735 άτομα αντίστοιχα, έναντι 881 και
867 το προηγούμενο έτος.
2. Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Ομίλου είναι η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού
και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου .
Η ΜΕΒΓΑΛ είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές. Συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης των συσκευασιών σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες για την ανακύκλωση υλικών (χαρτί, πλαστικό,
μέταλλο, μπαταρίες, ξύλο), καθώς και την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και όλων των κενών
δοχείων μελάνης των εκτυπωτών γραφείου. Από το 2000 προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας
συμπύκνωσης τυρογάλακτος, της πρώτης στον κλάδο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, ως ένα επιπρόσθετο
μέτρο στην προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής. Επίσης, εφαρμόζεται σύστημα ορθολογικής διαχείρισης
και εξοικονόμησης νερού στις παραγωγικές διαδικασίες.
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της χρήσης του 2014
Κατά το 2014 έλαβαν χώρα τα κάτωθι γεγονότα :
α) Ετήσια Γενική συνέλευση μετόχων
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», την 30η Ιουλίου 2014, που
πραγματοποιήθηκε στο Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης , κατατέθηκε εμπρόθεσμα 3.075.792 μετοχές από το
σύνολο των 3.133.600 μετοχών της εταιρείας (δεν κατατέθηκαν οι 57.808 μετοχές επί των οποίων έχει δικαίωμα
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επικαρπίας η .κ. Αικατερίνη Χατζάκου ) και κατά την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν
μέτοχοι οι εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευαν 3.075.792 μετοχές (98,15%)
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα,
παρουσιάζονται κατωτέρω:
1.Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρίας και
Ενοποιημένες ) χρήσεως 2013 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Ψήφοι:3,075,792.
Αποχή από την ψηφοφορία: 0
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.182.715, κατά: 893.077
2.Απαλλάχθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2013 έως
31/12/2013 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής.
Ως προς την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 3.075.792
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.182.715, κατά: 893.077.
Ως προς την απαλλαγή του Ορκωτού ελεγκτή
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.182.715, κατά 893.077.
3. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2014 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ ΣΟΕΛ 125
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.611.230, κατά:464.562
Περαιτέρω στην ως άνω εταιρία ανατέθηκε και ο έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2014 και της συνδεδεμένης
επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ».
4 . Εγκρίθηκαν , οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2013,
ενώ καθορίσθηκαν και οι αντίστοιχες του 2014 .
Ως προς την προέγκριση των αμοιβών της χρήσης 2014
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 3.075.792
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
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Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.611.230, κατά: 464.562
Ως προς έγκριση των αμοιβών της χρήσης 2013
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 3.075.792
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.611.230, κατά:464.562.
5, Εγκρίθηκαν οι μισθοί του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο για το έτος 2013
και προεγκρίθηκαν οι μισθοί του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλο 2014.
Ως προς την προέγκριση των αμοιβών της χρήσης 2014
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 3.075.792
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.182.715, κατά: 893.077
Ως προς έγκριση μισθού της χρήσης 2013
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 3.075.792
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.075.792
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.182.715, κατά:893.077.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συνεπώς το σύνολο σχεδόν
των συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις επηρεάζονται
ελάχιστα από την μετατροπή του νομίσματος της Θυγατρικής στις Η.Π.Α. στο νόμισμα της λειτουργίας του
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Ομίλου. Ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.
(ii) Κίνδυνος τιμών
Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του μη σημαντικά σε αξία διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.
Η Μητρική εκτίθενται κυρίως σε κίνδυνο διακύμανσης της τιμής της πρώτης ύλης (γάλα). Σε περίπτωση
σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής προϊόντων, λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, αναπροσαρμόζει το τιμοκατάλογο πώλησης με στόχο
τον περιορισμό του κινδύνου των τιμών.
(iii) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι
ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του
Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να
παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά
παράγωγα.
Τα δάνεια του Ομίλου (μητρικής) προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια με επακόλουθο κίνδυνο
μεταβολής των επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Ήδη η
διοίκηση ενεργεί διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους
χρηματοδότησης.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται κυρίως στην πιθανή αθέτηση πελατών να
αποπληρώσουν την οφειλή τους. Η μεγάλη διασπορά των πελατών, καθώς και η οικονομική επιφάνεια των
περισσοτέρων εξ αυτών (μεγάλοι όμιλοι Super Markets) περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Όσον αφορά την
πολιτική έναντι των μικρότερων πελατών αυτή ελέγχεται από το τμήμα πιστώσεων της μητρικής και όπου κρίνεται
σκόπιμο γίνεται προσπάθεια λήψης εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρίας να εκπληρώσει της
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των
ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν
ενεργητικό κατά ποσά 45.306 χιλ € και 40.786 χιλ.€ αντίστοιχα. Βάσει των παραπάνω εντοπίζεται ανεπάρκεια
κεφαλαίου κίνησης, η οποία έχει ως συνέπεια την δυσχέρεια έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων. Κατ΄
επέκταση δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή προμήθεια πρώτων υλών, γεγονός που έχει συνέπειες και στην
λειτουργία των πωλήσεων και περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων και προγραμμάτων της διοίκησης. Ως απώτερο
αποτέλεσμα αυτών είναι η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και τα ζημιογόνα αποτελέσματα. Τα παραπάνω
ενδεχομένως υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητος σχετικά με την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας του Ομίλου και της εταιρείας, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφισταμένου
δανεισμού και την εισροή κεφαλαίου κίνησης. Για την επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας του κεφαλαίου
κίνησης και των επιπτώσεων που έχει αυτό στην εν γένει λειτουργία της, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένες συζητήσεις και πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για την
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χρηματοδότηση της. Μέσω της συμφωνίας αυτής θα επιτευχθεί η συνολική αναδιάρθρωση του δανεισμού με τις
πιστώτριες τράπεζες και περαιτέρω η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Επίσης στα πλαίσια αντιμετώπισης της
δυσχερούς κατάστασης που έχει προκύψει ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν και άλλες
κινήσεις και συνέργειες αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων και εξοικονόμησης κόστους. Τα αποτελέσματα των
κινήσεων αυτών είναι ήδη εμφανή στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και αφορούν σε σημαντικές
μειώσεις του λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση των ζημιών, αναμένεται δε να είναι εμφανέστερα στις
οικονομικές καταστάσεις του 2015. Η διοίκηση εκτιμά βάσιμα ότι τα παραπάνω αναμενόμενα γεγονότα θα
επισυμβούν, και θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της οικονομικής
κατάστασης και περαιτέρω θα διασφαλίσουν συνθήκες ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του
Ομίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια
ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των
μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης
νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός.
Ο Όμιλος ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός
δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) μείον ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Οι συντελεστές μόχλευσης την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 για τον Όμιλο έχουν ως εξής:

Ποσά σε χιλ. €
Συνολικός δανεισμός
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα
ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίων

Συντελεστής μόχλευσης

31.12.2014

31.12.2013

68.317

66.949

-376

-1.151

67.941

65.798

3.441

10.691

71.382

76.489

95,18%

86,02%

και

Η αύξηση του συντελεστή μόχλευσης την 31.12.2014 έναντι της 31.12.2013 οφείλεται, κυρίως, στην μείωση της
καθαρής θέσης του Ομίλου εντός της χρήσεως 2014.
Κίνδυνοι Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και Αποθεμάτων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα της εταιρίας είναι επαρκώς ασφαλισμένα έναντι του κινδύνου
πυρκαγιάς.
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Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό τα αποθέματα υπολείπονται των ρευστοποιήσιμων αξιών τους.
Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει άλλους κινδύνους πέραν αυτών που επηρεάζονται από τις
οικονομικές συγκυρίες, όπως η επιδείνωση της οικονομίας με τις αρνητικές συνέπειες στην αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών.
Εύλογη αξία
Τα ποσά με την οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολείπονται των ευλόγων
αξιών τους.
Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους.

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Ομίλου για την χρήση 2015
Κατά τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2014 η εταιρεία αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα
ρευστότητας με επακόλουθο τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξαιτίας των δυσκολιών στη συνδιαλλαγή με τους
προμηθευτές. Παρόλα αυτά όμως με συντονισμένες ενέργειες επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του λειτουργικού
κόστους και μέσω προσανατολισμού των πωλήσεων σε περιοχές αποδοτικότερες επιτεύχθηκε σημαντική μείωση
των ζημιών. Ηδη και εντός του 2015, παρόλες τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος ακολουθείται το
πλάνο αυτό, το οποίο σε συνδυασμό με την επίτευξη της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανεισμού θα
βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα και θα αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη κερδοφορίας στο εγγύς
μέλλον.
Ίδιες Μετοχές
H εταιρία «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» και οι Θυγατρικές δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
Υποκαταστήματα της Εταιρίας
Η εταιρία για την χρήση 2014 είχε τα κάτωθι υποκαταστήματα:
1.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός Σοφ. Βενιζέλου 23 Ν.Μενεμένη.

2.
3.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 1ο χιλ. Ν. Μουδανιών – Τρίγλιας.
ΑΘΗΝΑΣ , περιοχή Τζαβερδέλλα - ΄Ανω Λιόσια χωρις εμπορική δραστηριότητα

4.
5.
6.
7.

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 1ο χιλ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , 1ο χιλ. Ηρακλείου – Φοινικιάς.
ΞΑΝΘΗΣ, Βιομηχανική περιοχή Ξάνθης
ΧΑΝΙΩΝ, Άγιος Νικήτας-Λειβάδια Γαλατά-Ν.Κυδωνία

Ο κύκλος εργασιών των υποκαταστημάτων σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης
έχει ως εξής :
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

%

2014
18.781

15.383

-3398

-18.09

ΛΑΡΙΣΑΣ

1.081

0

-1081

-100

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

4.830

3.988

-842

-17.43

15.907

0

15.907

-100

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2.869

2.188

-681

-23.74

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.461

2.293

-1168

-33.75

ΞΑΝΘΗΣ

2.806

2.921

115

4.10

ΧΑΝΙΩΝ

2.380

1.687

-693

-29,12

ΣΥΝΟΛΟ

52.115

28460

-23655

-45,39

ΑΘΗΝΑΣ

Το υποκατάστημα Αθηνών διέκοψε την εμπορική του δραστηριότητα τον Απρίλιο του 2013
Το υποκατάστημα Λάρισας έκανε διακοπή εργασιών την 07/09/2013.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανά ομάδα προϊόντων σε σχέση με τη χρήση 2013 είχε ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2013
ΓΑΛΑ

2014
40

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
26

%
-14
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ

17.125

22182

5.057

29.53

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

18.305

14512

-3793

-20.72

11

5

-6

-54.55

523

466

-57

-10.90

36.004,00

37.191,00

1.187,00

3,30

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Από τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αξιολογηθεί ευμενώς η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου γιαουρτιού,
αντικείμενο ιδιαίτερα αποδοτικό από πλευράς κερδοφορίας και η μείωση των πωλήσεων του κλάδου τυριών,
αντικείμενο με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους.
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

2014
i) Πωλήσεις αποθεμάτων
Πωλήσεις αποθεμάτων σε
θυγατρικές
Πωλήσεις αποθεμάτων σε συγγενείς

ii) Αγορές αποθεμάτων
Αγορές αποθεμάτων από
θυγατρικές
Αγορές αποθεμάτων από συγγενείς

ii) Λήψη υπηρεσιών από
θυγατρικές
Λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές
Λήψη υπηρεσιών από συγγενείς

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές μελών Δ.Σ.

2013

2014

2013

1

300

722
1

1.692
300

1

300

723

1.992

2.668

1.551

2.668

1.551

2.668

1.551

2.668

1.551

-

-

78
-

-

-

-

78

-

298

273

298

273

298

273

298

273
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iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές υπηρεσιών
O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα
μέρη:
Από αγορές αποθεμάτων
Προς μετόχους από ληφθέντα
δάνεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

23

23

4.021

3.815

23

23

4.021

3.815

818

1.265

869

1.294

5.122

5.000

5.122

5.000

5.940

6.265

5.991

6.294

Οι συναλλαγές με τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές αναλύονται ως εξής:
Από 1

Ποσά σε €

η

Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

Δαπάνες αμοιβών τακτικού ελέγχου
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

30.228

30.228

30.228

30.228

Δαπάνες αμοιβών ελέγχου
φορολογικής συμμορφωσης

Ανειλημμένες υποχρεώσεις & ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές
δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί.
Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Ο Όμιλος δεν έχει δεσμεύσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Ο Όμιλος δεν έχει δεσμεύσεις προερχόμενες από λειτουργικές μισθώσεις.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Κατ’ αρχάς, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες δεν
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Ως προς τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις σημειώνεται ότι έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας από τέως μέλος του
Δ.Σ. «για καταβολή ποσού 1.091.308,55 €, νομιμότοκα από 27/9/2011 ως αποζημίωση λόγω καταγγελίας της από
1/12/2011 σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την εταιρεία.». .Πρωτόδικα η αγωγή απορρίφτηκε .Κατατέθηκε
έφεση η συζήτηση της οποίας είχε προσδιοριστεί για τις 24/4/2015 οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της
10/02/2017 στο τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης . Κατά τους νομικούς οι πιθανότητες ευδοκίμησης της αγωγής
είναι περιορισμένες.
Ως προς τις ενδεχόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να επισημανθεί η παρακάτω περίπτωση:
Με την υπ’ αριθ. 369/v/2007 απόφαση της Επιτροπής ανταγωνισμού, επιβλήθηκε στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. πρόστιμο
ύψους 13.280.289,58 ευρώ για οριζόντιες συμπράξεις στον τομέα των γαλακτοκομικών και με την υπ’ αριθ.
373/ν/2007 απόφαση της ίδιας επιτροπής επεβλήθη πρόστιμο 3.047.955,00 ευρώ, για κάθετες συμπράξεις. Κατά
των ανωτέρω αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών με αίτημα την ολική ακύρωσή τους άλλως επικουρικά την τροποποίηση των αποφάσεων και ειδικότερα την
μείωση των προστίμων στο ελάχιστο. Παράλληλα υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεων 369/ν/2007 και 373/ν/2007 μέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των
ανωτέρω προσφυγών και εκδόθηκαν :
Α) η υπ’ αριθ. 12/2008 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη η
εκτέλεση ποσού 10.000.000 ευρώ της απόφασης 369/ν/2007 μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της προσφυγής που
ασκήθηκε και
Β) η υπ’ αριθ. 14/2008 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ανεστάλη η
εκτέλεση ποσού 2.000.000 ευρώ της απόφασης 373/ν/2007 μέχρι εκδόσεως της απόφασης επί της προσφυγής που
ασκήθηκε.
Τα ποσά των προστίμων, για τα οποία δεν δόθηκε αναστολή εκτέλεσης συνολικού ύψους 4.452.122,55 ευρώ (μαζί
με τα αναλογούντα χαρτόσημα ) καταβλήθηκαν στη χρήση 2008. Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’
αριθ. 369/ν/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 1682/2009 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές) με την οποία περιόρισε το ύψος του προστίμου στο ποσό
των 5.643.513,00 ευρώ (από το αρχικό ποσό των 13.280.289,58 που είχε επιβληθεί με την απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού). Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής καταβλήθηκαν 1.564.268,98 ευρώ (μαζί με τα
αναλογούντα χαρτόσημα). Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 373/ν/2007 απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 2891/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα
13ο Τριμελές) , με την οποία περιορίσθηκε το πρόστιμο στο ποσό των 1.584.133,00 ευρώ (από το αρχικό ποσό
των 3.047.955,00 που είχε επιβληθεί με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Η καταβολή του
ανεξόφλητου μέρους του προστίμου αυτού ύψους 560.027,20 ευρώ μαζί με τα αναλογούντα χαρτόσημα , έγινε τον
Ιανουάριο του 2010. Επί των ανωτέρω δύο αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγιναν αιτήσεις
αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – τμήμα Β. Η συζήτηση εκκρεμεί μέχρι σήμερα και κατόπιν
επανειλημμένων αναβολών ,έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 30-09-2015.
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Οι παραπάνω καταβολές (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου) συνολικού ποσού €
7.412.090,43
καταχωρήθηκαν σε λογαριασμό επίδικων απαιτήσεων. Η εταιρία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη απομείωσης
της απαίτησης αυτής. Επειδή οι Νομικοί Σύμβουλοι εκτιμούν ότι αναμένεται βάσιμα η ευδοκίμηση έστω και
μέρους των προβαλλομένων αιτιάσεων -λόγων αναίρεσης κατά των προσβαλλόμενων αποφάσεων του Διοικητικού
Εφετείου, υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο επιστροφής μέρους ή ακόμη και του συνόλου των παραπάνω ποσών
στην εταιρία. Η τυχόν επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα αυξήσει μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων την
καθαρή θέση της εταιρίας.
Φορολογικές υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και των ημεδαπών εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές
αφού παραμένουν ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Εταιρίες του Ομίλου
1. Μητρική εταιρία

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2003 – 2010

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2008 -2011

3. ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ

2010 -2011

Στην μητρική εταιρία βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 01/01/2003 – 31/12/2009.
Εκτιμάται η μη ουσιώδης επιβάρυνση της εταιρείας λόγω της πρόβλεψης που απεικονίζεται στην παρ. 26 των
οικονομικών καταστάσεων.
Όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών εταιρειών του Ομίλου, λόγω αμελητέας κίνησης
αυτών δεν θα είναι ουσιώδεις.
Για τις χρήσεις 2011 - 2013 η μητρική Εταιρία με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ανέθεσε τον
φορολογικό έλεγχο (ΠΟΛ 1159-22/07/2011) στην ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα στους
τακτικούς ελεγκτές. Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών χορηγήθηκαν για μεν τις χρήσεις 2011 και 2013 εκθέσεις
χωρίς επιφύλαξη, για δε τη χρήση 2012 έκθεση με θέμα επιφύλαξης το οποίο λόγω συσσωρευμένων φορολογικών
ζημιών δεν αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρία. Επίσης και για τη χρήση 2014 βάσει της απόφασης της τακτικής
γενικής συνέλευσης της 30/07/2014 ο έλεγχος ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.. και
συγκεκριμένα στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να
προκύψει επιβάρυνση της εταιρείας. Ομοίως και οι θυγατρικές εταιρίες «ΔΙΑΤΡΟΦΗ μ. ΕΠΕ» και «ΕΒΡΟΓΑΛ
ΑΒΕΕ» ανέθεσαν τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2012 και 2013 στον τακτικό ελεγκτή τους (έλαβαν και οι
δύο εκθέσεις ελέγχου χωρίς επιφύλαξη). Οι έλεγχοι της χρήσεως 2014 είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να
προκύψουν επιβαρύνσεις για τις εταιρείες.
Δεν υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου από τις οποίες η Διοίκηση να εκτιμά ότι
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στα Κουφάλα Θεσσαλονίκης υπάρχουν προσημειώσεις
συνολικού ύψους 53.931.000,00 ευρώ.
Χορηγηθείσες εγγυήσεις

- 18 -

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, ποσά σε χιλ. € , εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά )

Έχουν χορηγηθεί από την εταιρία εγγυήσεις υπέρ:
της ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ για λήψη Τραπεζικού
δανεισμού ύψους 2.050.000 ευρώ το υπόλοιπο του όποιου την 31/12/2014 ήταν 783.643,53 ευρώ.
Άλλες πληροφορίες
Η θυγατρική εταιρία «ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ» που κατά κύριο λόγο ασχολείτο με την παραγωγή τυροκομικών και
γιαούρτης, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, έχει διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα
εν αναμονή αποφάσεων για το ρόλο της στην αναδιάρθρωσης των λειτουργιών του ομίλου.
Και η συγγενής εταιρία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ»
που ασχολείται με την παραγωγή παστεριωμένου εμφιαλωμένου γάλακτος για λογαριασμό της «ΜΕΒΓΑΛ .Α.Ε.»
έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητά της από το Β΄ εξάμηνο του 2013
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και
τον Όμιλο και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), πλην των αναφερομένων στην παρ. «Κίνδυνος ρευστότητας» της
παρούσας. Επίσης ως σημαντικό γεγονός μπορεί να θεωρηθεί η εντός του 2015 σύσταση θυγατρικής εταιρείας στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων της και των ονομασιών χώρου διαδικτύου,
διατηρώντας το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτών.

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος

Σημ.

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Πωλήσεις

5

125.817

143.487

125.704

143.334

Κόστος πωλήσεων

8

-98.528

-115.319

-98.401

-115.057

27.289

28.168

27.303

28.277

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης

8

-23.924

-30.298

-23.709

-29.869

Έξοδα διοίκησης

8

-4.657

-5.025

-4.606

-4.852

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης - καθαρά

9

-1.958

-1.029

-1.333

-1.010

Κέρδη/(ζημίες) συμμετοχών σε συγγενείς

16

-10

8

10

-5.179

-6.101

-5.116

-6.035

-8.439

-14.277

-7.461

-13.489

1.419

-1.464

1.369

-1.401

-7.020

-15.741

-6.092

-14.890

Χρηματοοικονομικά
έσοδα/(έξοδα)-καθαρά
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημίες χρήσεως

11
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Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της εταιρείας

-7.020

-15.741

-6.092

-14.890

Δικαιώματα μειοψηφίας

-

-

-

-

-7.020

-15.741

-6.092

-14.890

-2,24

-5,02

-1,94

-4,75

Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους της εταιρείας για την χρήση
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και απομειωμένα

12

Κατάσταση συνολικού αποτελέσματος
O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως
Σημ.

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-7.020

-15.741

-6.092

-14.890

-243

61

-236

61

13

-5

-

-

-7.250

-15.685

-6.328

-14.829

Μετόχους της εταιρείας

-7.250

-15.685

-6.328

-14.829

Δικαιώματα μειοψηφίας

-

-

-

-

-7.250

-15.685

-6.328

-14.829

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά το φόρο
εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας
στην καθαρή θέση
Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης
θυγατρικής εξωτερικού
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως
μετά το φόρο εισοδήματος

Κατανεμημένα σε :

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
ιδιοχρησιμοποιούμενα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία

Σημ.

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

13
14

56.520
293

61.711
159

55.186
291

59.917
159

15
16

215

224

240
232

240
232

17

88

88

88

88

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

19

239
57.355

241
62.423

236
56.273

238
60.874

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

18

18.638

16.797

18.621

16.781

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

20

56

234

56

234

Πελάτες και άλλες απαιτήσεις

19

51.582

55.751

55.164

58.985

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

21

376
70.652

1.151
73.933

223
74.064

983
76.983

128.007

136.356

130.337

137.857

9.181
18.692
-24.432
3.441
3.441

9.181
18.679
-17.169
10.691
10.691

9.181
18.671
-20.589
7.263
7.263

9.181
18.671
-14.261
13.591
13.591

23

-

-

-

-

11

3.185

4.690

2.911

4.363

24
25
26

3.425
1.078
920
8.608

3.120
1.314
920
10.044

3.379
1.014
920
8.224

3.082
1.239
920
9.604

27
23

47.641
68.317
115.958
124.566
128.007

48.672
66.949
115.621
125.665
136.356

47.316
67.534
114.850
123.074
130.337

48.494
66.168
114.662
124.266
137.857

Σύνολο ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καθαρή θέση αποδιδόμενη στους μετόχους
της εταιρείας
Μετοχικό Κεφάλαιο
22
Λοιπά αποθεματικά
22
Αποτελέσματα εις νέο
22
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και
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υποχρεώσεων

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

9.181

18.684

-1.490

26.375

-

26.375

-

-5

-15.679

-15.684

-

-15.684

9.181

18.679

-17.169

10.691

-

10.691

-

13

-7.263

-7.250

-

-7.250

9.181

18.692

-24.432

3.441

-

3.441

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2013
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης
2013

Σημ.

Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2013
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης
2014
Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

9.181

18.671

569

28.421

-

-

-14.829

-14.829

9.181

18.671

-14.260

13.592

-

-

-6.328

-6.328

9.181

18.671

-20.589

7.263

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την
1η Ιανουαρίου 2013
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης
2013

Σημ.

Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2013
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης
2014
Υπόλοιπο την
31η Δεκεμβρίου 2014

Κατάσταση ταμειακών ροών
O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Από 1η Ιανουαρίου έως
Σημ.

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-8.439

-14.277

-7.461

-13.489

4.618
-236
154

4.770
-269
-575

4.565
-225
156

4.681
-256
-563

-92

-15

-114

-2

5.179

6.101

5.116

6.035

1.184

-4.265

2.037

-3.594

18

-1.840

4.323

-1.839

4.186

19

4.171

34.968

3.823

34.550

27

-2.477

-23.594

-2.623

-23.738

10

-3.733

-6.145

-3.671

-6.078

11

-

-

-

-

-2.695

5.287

-2.273

5.326

13,14

-662

-611

-662

-611

13,14

1.100

486

696

486

0

-281

0

-281

114
-

2
-

114
-

2
-

552

-404

148

-404

1.368
0

5.000
-10.873

1.365
0

5.000
-10.874

Ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις χρήσεως

7
25
24

Αποτελέσματα από επενδυτικές
δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα (καθαρά)
Λειτουργικό κέρδος προ
μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και
λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα καταβεβλημένα
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Ταμειακές εκροές για
λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων
παγίων
Πώληση ενσώματων και άϋλων
παγίων
Αγορά χρεογράφων

20

Εσοδα από ενοίκια
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταμειακές εκροές για
επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

23
23
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Ταμειακές εισροές από
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

21

1.368

-5.873

1.365

-5.874

-775

-990

-760

-952

1.151

2.141

983

1.935

376

1.151

223

983

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της “ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.” (η
Εταιρεία) και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) με
ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
Η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.» με διακριτικό
τίτλο ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
συστάθηκε το 1976 ΦΕΚ 2594/28-9-1976 και προέρχεται από μετατροπή της
Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - Κωνσταντίνος
Χατζάκος και Χρήστος Χατζηθεοδώρου.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις
σε οικόπεδο 232 στρεμμάτων.
Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 8549/62/Β/86/384 και στο
ΓΕΜΗ με αριθμό 057242004000 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο (site) είναι www.mevgal.gr
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της η χρονική διάρκειά της Εταιρείας είναι 80ετής που άρχισε την 28η
Σεπτεμβρίου 1976.
Σκοπός της Εταιρείας Ο σκοπός και οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3. του
καταστατικού της, είναι:
Η συγκέντρωση γάλακτος και η βιομηχανική επεξεργασία του για παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών
προϊόντων, καθώς επίσης και η εμπορία ομοειδών προϊόντων παραγωγής τρίτων.
Δραστηριότητες της Εταιρείας
- Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της, δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο
εξωτερικό.
Τα προϊόντα της διατίθενται στην Ελληνική Αγορά:
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α. με τα ιδιόκτητά της Υποκαταστήματα
1.
2.
3.
4.
5.

Υποκ/μα Αθήνας
Υποκ/μα Θεσσαλονίκης
Υποκ/μα Χανίων
Υποκ/μα Χαλκιδικής
Υποκ/μα Ξάνθης

– Άνω Λιόσια Περιοχή Τζαβερδέλλα
- Σοφοκλή Βενιζέλου 23 Μενεμένη
- Χανιά Κρήτης
- 1ο χλμ Ν. Μουδανίων –Τρίγλιας
- ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης

β. με τα ενοικιαζόμενα Υποκ/τα
1.

Υποκ/μα Κατερίνης

2. Υποκ/μα Ηρακλείου

- 1ο χλμ Κατερίνης – Ν.Εφέσσου
- 1ο χλμ Ηρακλείου Φοινικιάς

γ. με τη Θυγατρική εταιρεία ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΕ στη ΒΙ.ΠΕ Βόλου και
δ. με δίκτυο 62 αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα .
Το υποκατάστημα ΑΘΗΝΩΝ διέκοψε την εμπορική του δραστηριότητα τον Απρίλιο του 2013 και έκτοτε η
εξυπηρέτηση των πελατών στην ευρύτερη περιοχή των ΑΘΗΝΩΝ γίνεται μέσω συνεργατών.
Από το 1985 έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα και τα προϊόντα της εξάγονται σε 28 χώρες σε όλο τον
κόσμο.
Οι εξαγωγές για τη χρήση 2014 αποτελούν 29,59% του κύκλου εργασιών της εταιρείας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Παπαδάκης Πέτρος του Βασιλείου
Αντώνιος Μάντης του Ιωάννη
Ιάσων-Ιων Δούμπης του Πέτρου

Πρόεδρος κ. Δνων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος

Δημήτριος Ασδέρης του Αλεξάνδρου Σύμβουλος
Σύμβουλος
Νικόλαος Τζαναβάρης του Αθανασ.
Σύμβουλος
Ιωάννης Μπάκας του Κων/νου
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 22/07/2016 ΦΕΚ
2335/18/04/2013

Εποπτεύουσα αρχή
Νομαρχία: Θες/νικης
AMAE 8549/62/Β/86/384
ΑΡ. ΓΕΜΗ 057242004000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
094055557

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Νικόλαος Αρ. Καμπούτας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 30361
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.O.E.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 36ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20 Μαΐου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως των Μετόχων.
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2.

Αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

(α) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ), καθώς και με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Ερμηνείας Προτύπων του ΣΔΛΠ και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών
της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι περιοχές που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και
παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στην σημείωση 4
κατωτέρω.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014, που καλύπτουν την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν συνταχθεί με βάση:




Την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή ακολουθείται με την προσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού (γηπέδων – οικοπέδων) σε εύλογες αξίες οι οποίες αποτελούν το οιονεί τεκμαρτό κόστος
κτήσης αυτών.
Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern )
Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές
που εφαρμόσθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση (2013).
Ως προς την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν
ενεργητικό κατά ποσά 45.306 χιλ € και 40.786 χιλ. € αντίστοιχα. Βάσει των παραπάνω εντοπίζεται ανεπάρκεια
κεφαλαίου κίνησης, η οποία έχει ως συνέπεια την δυσχέρεια έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων. Κατ΄
επέκταση δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή προμήθεια πρώτων υλών, γεγονός που έχει συνέπειες και στην
λειτουργία των πωλήσεων και περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων και προγραμμάτων της διοίκησης. Ως απώτερο
αποτέλεσμα αυτών είναι η σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και τα ζημιογόνα αποτελέσματα. Τα παραπάνω
ενδεχομένως υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητος σχετικά με την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας του Ομίλου και της εταιρείας, η οποία εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφισταμένου
δανεισμού και την εισροή κεφαλαίου κίνησης. Για την επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας του κεφαλαίου
κίνησης και των επιπτώσεων που έχει αυτό στην εν γένει λειτουργία της, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένες συζητήσεις και πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, με ξένο επενδυτικό κεφάλαιο για την
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χρηματοδότηση της. Μέσω της συμφωνίας αυτής θα επιτευχθεί η συνολική αναδιάρθρωση του δανεισμού με τις
πιστώτριες τράπεζες και περαιτέρω η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Επίσης στα πλαίσια αντιμετώπισης της
δυσχερούς κατάστασης που έχει προκύψει ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν και άλλες
κινήσεις και συνέργειες αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων και εξοικονόμησης κόστους. Τα αποτελέσματα των
κινήσεων αυτών είναι ήδη εμφανή στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και αφορούν σε σημαντικές
μειώσεις του λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση των ζημιών, αναμένεται δε να είναι εμφανέστερα στις
οικονομικές καταστάσεις του 2015. Η διοίκηση εκτιμά βάσιμα ότι τα παραπάνω αναμενόμενα γεγονότα θα
επισυμβούν, και θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της οικονομικής
κατάστασης και περαιτέρω θα διασφαλίσουν συνθήκες ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων του ομίλου.
(β) Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Η Εταιρία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα µε
τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας
εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό.
Αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2010, η Εταιρία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
των ΔΠΧΑ, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθώντας όμως να τηρεί τα λογιστικά της
βιβλία και στοιχεία σύμφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 καθώς και σύμφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε
τα ΔΠΧΑ, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που προκύπτουν από τα λογιστικά της βιβλία προσαρμόζονται
και αναμορφώνονται µέσω συγκεκριμένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρμογής ώστε να ευθυγραμμιστούν µε τις
διατάξεις των ΔΠΧΑ. Κατά συνέπεια, ο καταστατικός ισολογισμός της 1ης Ιανουαρίου 2010 και οι καταστατικές
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010, προσαρμόστηκαν και αναμορφώθηκαν µέσω συγκεκριμένων
έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρμογής ώστε να ευθυγραμμιστούν µε τις διατάξεις των ΔΠΧΑ.
Οι βασικές έξω-λογιστικές προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν επί του καταστατικού ισολογισμού της 1 ης
Ιανουαρίου 2010 και των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 προκειμένου να
ευθυγραμμιστούν µε τα ΔΠΧΑ.
Προκειμένου για τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΧΑ, η Εταιρία
εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» το οποίο υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες
που συναντάσσουν πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις με βάσει τα ΔΠΧΑ. Με βάση τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1,
οι εταιρίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ΔΠΧΑ που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των πρώτων
οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισμό μετάβασης.
Σύμφωνα επίσης µε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» και τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανωτέρω εταιρίες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ τουλάχιστον μιας χρήσης.
Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην Εταιρία και ισχύουν για
χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 και που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης 2014 και των συγκριτικών οικονομικών
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
(γ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014
Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες
οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική εφαρμογή
από την τρέχουσα οικονομική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων καθώς και η επίδραση τους στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρατίθενται κατωτέρω:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» .Τα δύο
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο
ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί
τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση
του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11
«Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις
ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη
Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες
αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν μια οικονομική οντότητα
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο
παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
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Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες
οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο
ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) 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. Η τροποποίηση
του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές
οντότητες (structured entities). Ο Όμιλος έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που ορίζει το πρότυπο.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον
αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται
συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που
σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση
να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν εξαίρεση από τις
απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να
παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις
μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7
(Τροποποίηση)
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις
σχετικές γνωστοποιήσεις . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.

- 29 -

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, ποσά σε χιλ. € , εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά )

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού
για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση
δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων
και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για
μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και
μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι
η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η
διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν
αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία θα
πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών
είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το
ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο
Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 και τον
Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται
ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού
των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν
τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν
αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν
αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι
σημαντικό.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της
οικονομικής οντότητας.
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Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση την 18η Δεκεμβρίου 2014.
Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα
ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την
ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση της
ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην
παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά
ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους
ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης
ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
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ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων
αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η
υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα ,
χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να
βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη
έκθεση Διαχείρισης).Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης
πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε
η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές
ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που
και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό
των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της
ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για
να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο
τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία οντότητα
να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγεννείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής
πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα
πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια
θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια
θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων
ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για
θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε
μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συμμετοχή σε
μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί».
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα
των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά
ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα
προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες
οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις
καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και
αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ
18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις
οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές
γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
(δ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
i. Θυγατρικές εταιρίες
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και λειτουργική τους
πολιτική. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την οποία
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής
υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που μεταφέρονται, των μετοχών που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται άμεσα με
την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται
σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του
ποσοστού συμμετοχής. Το πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι
μικρότερο από το μερίδιο του Ομίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η
διαφορά καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών του Ομίλου
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή
παρουσιάζει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
Όμιλο.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις σε κόστος
κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης.
Η Εταιρεία κατήρτισε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
κατωτέρω θυγατρικές εταιρίες:
Επωνυμία ενοποιούμενης εταιρίας
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ

Στην ενοποίηση αυτή έχουν περιληφθεί οι

Ποσοστό
συμμετοχής
100 %

Είδος
συμμετοχής
Άμεση

Μέθοδος
ενοποίησης
Ολική

100%

Άμεση

Ολική
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MEVGAL USA INC

100%

Άμεση

Ολική

MEVGAL ENTERPRISES LIMITED

100%

Άμεση

Ολική

MEVGAL BULGARIA EOOD

100%

Έμμεση

Ολική

Η εταιρία “ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” ιδρύθηκε στις 12/10/1990 με την επωνυμία ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΕΠΕ .Το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων αποκτήθηκε από την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ στις 08/11/1995.
Η έδρα της εταιρείας εναι στην Α! ΒΙ.ΠΕ. Βόλου επί ιδιόκτητου οικοπέδου έκτασης 3802 τετραγωνικών μέτρων
όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης γαλακτοκομικών
προϊόντων στην γύρω περιοχή και στις Σποράδες.
Η εταιρεία «ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998. Τον Νοέμβριο του 2003 το σύνολο του
μετοχικού της κεφαλαίου αποκτήθηκε από την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ . Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Φερών
Έβρου και σε ιδιόκτητο οικόπεδο 14.425 τετραγωνικών μέτρων όπου είναι και οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις.
Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η παραγωγή κυρίως τυροκομικών προϊόντων, πρώτων υλών τυροκομικών
και προϊόντων γιαούρτης. Το βιομηχανοστάσιο της εταιρείας από τον Σεπτέμβριο του 2010 είχε νοικιασθεί και η
διάρκεια της ενοικίασης ήταν μέχρι την 31/08/2012. Εχει διακοπεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας
εν αναμονή αποφάσεων για το ρόλο της στην αναδιάρθρωση του ομίλου.
Η εταιρεία MEVGAL USA INC ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 με μοναδική μέτοχο την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ με
έδρα την Νέα Υόρκη των Η.Π.Α με σκοπό την διαμεσολάβηση στις πωλησεις προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ στις
Η.Π.Α και την διερεύνηση τις τοπικής αγοράς για την επιτόπια παραγωγή γιαουρτιού.
Η εταιρεία “MEVGAL ENTERPRISES LIMITED” ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002 με μοναδική μέτοχο την
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου και είναι κάτοχος του συνόλου του κεφαλαίου της MEVGAL
BULGARIA EOOD.
Η εταιρεία “MEVGAL BULGARIA EOOD” τον Ιούνιο του 2002 με μοναδικό εταίρο την MEVGAL
ENTERPRISES LIMITED με έδρα το VELINGRAD της Βουλγαρίας και σκοπό την παραγωγή πρώτης ύλης
για παραγωγή κίτρινων τυριών . Η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή της το 2005. Εντός του 2014 η εταιρία
ρευστοποίησε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και εκκρεμούν οι εργασίες της λύσης της.
ii. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Συνδεδεμένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά
ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο
κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που
προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης).
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα
αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συνδεδεμένης υπερβεί την αξία της
επένδυσης στη συνδεδεμένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν
αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεδεμένης.
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Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον
Όμιλο.
Επωνυμία συνδεδεμένης εταιρίας
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Ποσοστό
συμμετοχής
20 %

Είδος
συμμετοχής
Άμεση

Μέθοδος
ενοποίησης
Καθαρής
θέσης

(ε) Συναλλαγματικές μετατροπές
i. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα
αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας, καθώς και των εταιριών του Ομίλου.

ii. Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά
την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά
στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

(στ) Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικές από αυτές άλλων
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικές από αυτές άλλων τομέων που
λειτουργούν σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους ή αποδόσεις μεταξύ τους και οι
πωλήσεις της διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

(ζ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
i) Ιστορικό κόστος
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Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, παρουσιάζονται στον ισολογισμό σε ιστορικό κόστος (τεκμαρτό
κόστος βάσει διατάξεων του ΔΠΧΑ 1) μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης.
Ειδικά για τα γήπεδα τα οικόπεδα και τα κτήρια, κατά την αποτίμησή τους την 1η Ιανουαρίου 2010,
χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία ως τεκμαρτό κόστος (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1). Η αποτίμηση
πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές εγνωσμένου κύρους, η δε αρχική υπεραξία αποτίμησης που
προέκυψε κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ καταχωρήθηκε στα «Αποτελέσματα εις νέον».
Προκειμένου για την μεταγενέστερη επιμέτρηση της αξίας των γηπέδων των οικοπέδων και των κτηρίων, των
μηχανημάτων των μεταφορικών μέσων και του λοιπού εξοπλισμού η Εταιρεία υιοθέτησε το μοντέλο κόστους
(συμφώνα με το ΔΛΠ 16) μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας
τους.
Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι
μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην Εταιρία και το κόστος
τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της περιόδου που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός των γηπέδων και οικοπέδων που δεν αποσβένονται,
υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής
τους ως ακολούθως:
Κτίρια

30-50

έτη

Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

10-22

έτη

Μεταφορικά μέσα (με ψυκτικούς θαλάμους)

10-22

έτη

3-8

έτη

Έπιπλα και εξοπλισμός

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και
προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.
Η λογιστική αξία ενός πάγιου στοιχείου μειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του, όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του.
Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
τιμήματος που λαμβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
ii) Εύλογη αξία
Τα γήπεδα τα οικόπεδα και τα κτήρια αποτιμήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2010 σε εύλογες αξίες οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν ως οιονεί τεκμαρτό κόστος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Η αποτίμηση
πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές εγνωσμένου κύρους, η δε διαφορά εκτίμησης που προέκυψε κατά
την ημερομηνία μετάβασης καταχωρήθηκε στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων «Αποτελέσματα εις νέον». Οι αξίες
που προέκυψαν από την εκτίμηση υπόκεινται στο τέλος κάθε χρήσης σε έλεγχο για τυχόν απομείωσή τους. Τυχόν
απομείωση που προκύπτει καταχωρείται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.
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Για τα μηχανήματα και μεταφορικά μέσα για τα οποία κατά τις προηγούμενα εφαρμοζόμενες λογιστικές αρχές
υπολόγιζε τις αποσβέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, η εταιρία επέλεξε κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ να επαναϋπολογίσει τις αποσβέσεις με βάση το χρόνο ωφέλιμης ζωής αυτών,
(ΔΠΧΑ 1 παρ.11). Ανάλογα επαναϋπολογίσθηκαν και οι αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων της κατηγορίας
αυτής.
(η) Άυλα περιουσιακά στοιχεία
i. Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της
καθαρής θέσης της θυγατρικής/ συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς της. Η υπεραξία
από εξαγορές θυγατρικών εταιριών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία από εξαγορές
συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η
υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος, μείον τις τυχόν ζημιές απομείωσης οι
οποίες καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν και δεν αντιλογίζονται. Κέρδη και ζημιές από
την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που
πουλήθηκε. Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από την αναπόσβεστη
λογιστική αξία. Τα κέρδη και οι ζημίες από πώληση εταιρίας συμπεριλαμβάνουν την υπεραξία της εταιρίας που
πωλήθηκε. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν και δεν
αντιλογίζονται.
ii. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις
και τυχόν ζημία απομείωσης.
iii. Λογισμικά προγράμματα
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε
συσσωρευμένη ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 3 - 4 έτη.
Οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπου τα πορίσματα της έρευνας εφαρμόζονται
σε ένα πρόγραμμα ή σχεδιασμό παραγωγής νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, κεφαλαιοποιούνται μόνο
όταν το προϊόν ή η διαδικασία είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους να
ολοκληρώσει την ανάπτυξη. Η κεφαλαιοποιούμενη δαπάνη, πλήρως τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει το κόστος των
υλικών, την άμεση εργασία και κατάλληλη αναλογία γενικών εξόδων. Οι λοιπές δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Οι κεφαλαιοποιούμενες δαπάνες
ανάπτυξης εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημιές
απομείωσης τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
Εκτιμάται ότι η παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ροών από τη χρήση ή διάθεση των άυλων περιουσιακών
στοιχείων δεν υπολείπεται της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας της 31.12.2014.

- 39 -

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, ποσά σε χιλ. € , εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά )

(θ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, για παράδειγμα η υπεραξία, δεν αποσβένονται
αλλά υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν γεγονότα ή ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων,
μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για την διενέργεια του υπολογισμού
της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές
αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως
έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία (πλην
υπεραξίας) επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων για τυχόν αναστροφή της
ζημίας απομειώσεως.

(ι) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις του Ομίλου έχουν ταξινομηθεί στις κατωτέρω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της
επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
i. Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη
κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και απαιτήσεις εμφανίζονται στον Ισολογισμό στις κατηγορίες "Λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις”, "Πελάτες”, “Λοιπές απαιτήσεις” και “Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα”.
ii. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε καταχωρούνται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια άλλη κατηγορία καθώς δεν κατέχονται για σκοπούς εμπορικής
εκμετάλλευσης και δεν έχουν δημιουργηθεί από την Εταιρεία ή δεν είναι διακρατούμενα έως τη λήξη.
Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία καταρτίσεως του Ισολογισμού. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο
Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Η αρχική καταχώρηση γίνεται στην εύλογη
αξία πλέον του κόστους συναλλαγής. Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών
ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεματικά
επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες

- 40 -

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, ποσά σε χιλ. € , εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά )

αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων
συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της
μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση
της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά (που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας
εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης, η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων), μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν
αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

iii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία

Σε αυτή την κατηγορία ταξινομούνται οι επενδύσεις µε σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος και περιλαμβάνουν
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και µμερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική τους
καταχώρηση, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε βάση την
τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ηµέρα κλεισίματος των
οικονομικών καταστάσεων.

(ια) Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων στην κατηγορία των λοιπών εξόδων. Όταν μία απαίτηση από πελάτη είναι ανεπίδεκτη
εισπράξεως, διαγράφεται με τη χρησιμοποίηση της ανωτέρω προβλέψεως. Μεταγενέστερη είσπραξη διαγραφεισών
απαιτήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

(ιβ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους τραπεζικούς
λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης
και χαμηλού ρίσκου. Οι τυχόν τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο λογαριασμό δάνεια των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

(ιγ) Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες
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Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) κατατάσσονται ως περιουσιακά
στοιχεία που προορίζονται για πώληση αν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω της πώλησης και όχι
από την συνεχή χρήσης τους.
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση επιμετρώνται στην χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής αξίας και
της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης και η απόσβεσή τους παύει από την ημερομηνία
κατάταξή τους στην κατηγορία αυτή.

(ιδ) Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, μέχρι οι ίδιες
μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από
άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
(ιε) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην ονομαστική αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρούνται στην
αναπόσβεστη αξία τους χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(ιστ) Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ιζ) Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους αναβαλλόμενους
φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε
διαφορετικές χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με
τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και τους τυχόν πρόσθετους φόρους
εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης.
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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. Δεν λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στην
χρήση 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 στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται και για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν
στο προβλεπτό μέλλον.
Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά
γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα
που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Καθαρή Θέση.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

(ιη) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
i. Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήμα και σε είδος καταχωρούνται, 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 καταχωρεί 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.
ii. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όσο
και πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο ποσό
που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί
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τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ), με συνέπεια να μην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση
του Ομίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόμενους
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται, ως έξοδο, στη χρήση που
αφορά.
 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση εξόδου από
την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία
και το λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραιτήσεως ή
δικαιολογημένης απολύσεως το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση
ανέρχεται, βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση
αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για τον
εργοδότη και δεν είναι χρηματοδοτούμενο.
Η υποχρέωση του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, 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.

iii. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος 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 εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού
της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.

(ιθ) Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές
επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για να καλύψουν έξοδα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα αυτά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων,
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται
ως έσοδα στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.

(κ) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών
πόρων για την Εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της
εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μια παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή
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τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις
προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή επαχθή συμβόλαια.
Το έξοδο σχετικά με μια πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για
την αποζημίωση. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί
πρόβλεψη.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση,
βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας
τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν μακροπρόθεσμα οπότε και η επίδραση της
διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που
αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την
υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμειακών
ροών έχουν προσαρμοστεί.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.
Σε περίπτωση που η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση αλλά
γνωστοποιείται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη.
Εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου
θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(κα) Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών της Εταιρείας, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα
διεταιρικά έσοδα εντός του Ομίλου απαλείφονται πλήρως.
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα
εισρεύσουν στην επιχείρηση.
Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που ισχύουν είναι τα εξής:
i. Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Σε περιπτώσεις
εγγύησης επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού
ως μείωση των εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία.
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ii. Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες,
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
iii. Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται 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.
iv. Έσοδα από ενοίκια: Τα έσοδα από ενοίκια καταχωρούνται με την ευθεία μέθοδο με βάση τους όρους της
μίσθωσης.
v. Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις: Τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν η
αναλογούσα στην επιχορήγηση δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί.
vi. Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, με την είσπραξή τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

(κβ) Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της
μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων
μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με
χρηματοδοτική μίσθωση και στο τέλος της μίσθωσης αποκτάται η κυριότητά τους αποσβένονται στην περίοδο της
ωφέλιμης ζωής τους.
Οι μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή,
θεωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν
κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης, αναλογικά κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.

(κγ) Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα των μετοχών καταχωρούνται, ως υποχρέωση, στην χρήση που θα ανακοινωθούν και θα εγκριθούν
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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(κδ) Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την χρήση που πραγματοποιείται, εκτός από την περίπτωση
της κεφαλαιοποίησης τέτοιου κόστους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού». Το κόστος δανεισμού που
μπορεί να αφορά άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται
στο κόστος αυτού του στοιχείου. Αυτό το κόστος δανεισμού κεφαλαιοποιείται ως τμήμα του κόστους του
περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο μέλλον οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση και
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Τα έξοδα από τόκους δανεισμού αναγνωρίζονται στα «Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μία μέθοδος υπολογισμού
του αποσβεσμένου κόστους ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και
επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο
είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη
διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα,
στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. Κατά τον
υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου, η οικονομική οντότητα θα υπολογίζει τις ταμιακές ροές λαμβάνοντας
υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους που διέπουν το χρηματοοικονομικό μέσο (για παράδειγμα, προπληρωμές)
αλλά δεν θα λαμβάνει υπόψη μελλοντικές πιστωτικές ζημίες. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και
οι μονάδες που καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν μεταξύ των συμβαλλόμενων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
πραγματικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή έκπτωση.

(κε) Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζημιών) της Εταιρίας με τον
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών
μετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των
υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές
μετοχές.
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά
μετοχή να είναι ίδια.

(κστ) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται
στον ισολογισμό, μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και
παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ρευστοποίηση του περιουσιακού
στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.

- 47 -

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, ποσά σε χιλ. € , εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά )

(κζ) Συνδεόμενα μέρη
Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεόμενων με την Εταιρεία μερών γνωστοποιούνται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ της
διοίκησης και των κύριων μελών με συγγενείς εταιρίες.

(κη) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Τα κονδύλια του Ισολογισμού αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία έχουν
συμβεί μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αλλά τα οποία όμως παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που
προϋπήρχαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Γεγονότα τα οποία προέκυψαν μετά την ημερομηνία του
Ισολογισμού και τα οποία παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.

(κθ) Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 χρησιμοποιήθηκαν
συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013.
Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (λόγω του ότι η παρουσίαση γίνεται σε χιλιάδες €).
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συνεπώς το σύνολο σχεδόν
των συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις επηρεάζονται
ελάχιστα από την μετατροπή του νομίσματος της Θυγατρικής στις Η.Π.Α. στο νόμισμα της λειτουργίας του
Ομίλου. Ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.
(ii) Κίνδυνος τιμών
Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του μη σημαντικά σε αξία διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.
Η Μητρική εκτίθενται κυρίως σε κίνδυνο διακύμανσης της τιμής της πρώτης ύλης (γάλα). Σε περίπτωση
σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής προϊόντων, λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, αναπροσαρμόζει το τιμοκατάλογο πώλησης με στόχο
τον περιορισμό του κινδύνου των τιμών.
(iii) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι
ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του
Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να
παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά
παράγωγα.
Τα δάνεια του Ομίλου (μητρικής) προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια με επακόλουθο κίνδυνο
μεταβολής των επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Ηδη η
διοίκηση ενεργεί διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου με
ανταγωνιστικούς όρους
χρηματοδότησης.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται κυρίως στην πιθανή αθέτηση πελατών να
αποπληρώσουν την οφειλή τους. Η μεγάλη διασπορά των πελατών, καθώς και η οικονομική επιφάνεια των
περισσοτέρων εξ αυτών (μεγάλοι όμιλοι Super Markets) περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Όσον αφορά την
πολιτική έναντι των μικρότερων πελατών αυτή ελέγχεται από το τμήμα πιστώσεων της μητρικής και όπου κρίνεται
σκόπιμο γίνεται προσπάθεια λήψης εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρίας να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των
ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.
Ο όμιλος το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και προς την αντιμετώπισή τους γίνονται
οι διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 2 (α).
3.2 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του
Ομίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια
ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των
μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης
νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός.
Ο Όμιλος ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός
δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) μείον ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Οι συντελεστές μόχλευσης την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 για τον Όμιλο έχουν ως εξής:

Ποσά σε χιλ. €
Συνολικός δανεισμός
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα
ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίων

και

31.12.2014

31.12.2013

68.317

66.949

-376

-1.151

67.941

65.798

3.441

10.691

71.382

76.489
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Συντελεστής μόχλευσης

95,18%

86,02%

Από τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, κωδ. 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
κεφαλαίου 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 του 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 ετησίου 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 αποτίμηση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο 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.

H Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα
ίδια κεφάλαια.

3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια)
(π.χ. μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς
και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.
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Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται
με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους
στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον
Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. 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 σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και
αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι:
i. Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν
κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης.
ii. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (επικοινωνία
με πελάτες για συμφωνία υπολοίπου και ενημέρωση από νομικό σύμβουλο για την έκβαση διαφόρων υποθέσεων με
πελάτες) προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους
εισπρακτέους λογαριασμούς. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης απομείωσης. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης
προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να αντανακλά τη σχετική πιθανή απώλεια. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή τους. Μόλις
γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού
κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της
απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν
ότι η απαίτηση καθίσταται ανείσπρακτη.
iii. 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, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές
καταστάσεις.
iv. Aπομείωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων: Η Διοίκηση αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις απομείωσης και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν
πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια
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απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας. Εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης υπολογίζεται η ανακτήσιμη
αξία (η οποία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογη αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης) της
αντίστοιχης μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών στην οποία τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν κατανεμηθεί. Η
αξία χρήσης εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμιακών ροών. Κατά την εφαρμογή
αυτής της μεθοδολογίας, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια,
οικονομικές προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη) τα οποία λαμβάνονται από
ανεξάρτητους εκτιμητές. Επίσης, εκτιμάται η εύλογη αξία για κάθε αναγνωριζόμενο περιουσιακό στοιχείο. Σε
περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας τότε προκύπτει ανάγκη μείωσης της
λογιστικής αξίας στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας, με τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Ο έλεγχος απομείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που
περιγράφεται στην Σημείωση 2(η). Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών
προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση
εκτιμήσεων.
v. Ενδεχόμενα γεγονότα: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει οι όποιοι διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική
θέση της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που
σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει
κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των
λογιστικών αρχών.
5. Πωλήσεις
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά, κυρίως, σε πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων και
αναλύεται ως εξής:

Πωλήσεις προϊόντων

O OMIΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.201
31.12.201
4
3

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.201
31.12.201
4
3

121.593

137.584

121.528

137.584

Πωλήσεις εμπορευμάτων

2.322

5.031

2.274

4.878

Πωλήσεις υπηρεσιών

1387

305

1387

305

515

567

515

567

125.817

143.487

125.704

143.334

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Σύνολο
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Ποσοστό πωλήσεων εσωτερικού

70,44%

74,91%

69,96%

74,88%

Ποσοστό πωλήσεων ενδοκοινοτικών

21,44%

19,34%

21,79%

19,36%

Ποσοστό πωλήσεων σε τρίτες χώρες

8,12%

5,75%

8,25%

5,76%

Για τα αίτια της μείωσης του κύκλου εργασιών
βλέπετε την παρ. 2 (α).
6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών

24

Διαφορές καταβολών στο προσωπικό
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Απασχολούμενο προσωπικό (άτομα)

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

18.106

21.035

17.927

20.759

4.732

6.001

4.688

5.919

670

2.260

652

2.204

165

0

165

0

43

113

43

113

23.716

29.409

23.475

28.995

744

881

735

867

7. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Σημ.
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Σύνολο αποσβέσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

13

4.574

4.715

4.517

4.627

14

46

53

47

52

25

-236

-269

-225

-256

4.384

4.499

4.339

4.423

-236

-269

-225

-256

4.620

4.768

4.564

4.679

Πλέον: Ποσά που πιστώθηκαν στα
λοιπά έσοδα
Σύνολο αποσβέσεων που
επιβάρυνε τις λοιπές λειτουργίες
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8.Ανάλυση λειτουργικών εξόδων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Από
Σημ.

1η

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιανουαρίου έως

31.12.2014

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 6)

6

23.716

29.409

23.475

28.995

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων

18

79.693

95.552

79.615

95.310

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

7

4.574

4.715

4.517

4.627

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα διαφήμισης & προώθησης
πωλήσεων

7

46

53

47

52

5.201

7.602

5.278

7.590

4.698

2.528

4.684

2.503

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Τηλεπικοινωνιακά κόστη

134

165

133

162

1.697

2.464

1.685

2.450

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

528

562

524

559

Λοιπές παροχές τρίτων

831

382

831

382

Ασφάλιστρα

248

331

245

330

Επιδιόρθωση και συντήρηση ενσώματων παγίων

467

592

446

580

Φόροι - Τέλη

448

429

438

420

3.904

4.982

3.876

4.949

Αμοιβές παροχών κοινής ωφέλειας

Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδίων

114

169

114

169

Δωρεές επιχορηγήσεις

1

4

1

4

Συνδρομές-Εισφορές

16

13

16

13

Έξοδα γραφικής ύλης

50

65

49

63

Αναλώσεις διάφορων υλικών

195

254

195

254

Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων

178

47

178

47

Λοιπά

540

489

539

484

127.279

150.807

126.886

149.943

Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Από
Κατανομή ανά λειτουργία

1η

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιανουαρίου έως

31.12.2014

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

Κόστος πωλήσεων

98.528

115.319

98.401

115.057

Έξοδα διάθεσης

23.924

30.298

23.709

29.869

Έξοδα διοίκησης

4.657

5.025

4.606

4.852

170

165

170

165

127.279

150.807

126.886

149.943

Λοιπά έξοδα (έρευνας και ανάπτυξης)
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Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στα λοιπά
έξοδα
(Εξοδα ερευνας και ανάπτυξης)

170

165

170

165

127.109

150.642

126.716

149.778

Σύνολο εξόδων που
επιβάρυνε τις λοιπές λειτουργίες

9. Λοιπά έσοδα /(έξοδα)

Σημ
.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.201
31.12.201
4
3

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.201
31.12.201
4
3

Λοιπά έσοδα
Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων

7

236

269

225

256

15

34

15

34

114

2

114

2

0

187

0

187

Παρεπόμενες των πωλήσεων υπηρεσίες

539

375

539

375

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη

218

768

212

768

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

327

155

327

155

-

-

-

-

1.449

1.790

1.432

1.777

-129

-81

-128

-80

Επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ
Έσοδα από ενοίκια
Αποζημιώσεις

Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
και λοιποί Φόροι
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων

19

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημίες
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα (Εξοδα ερευνας και
ανάπτυξης)

Λοιπά έσοδα /(έξοδα) καθαρό

8

-911

-270

-761

-250

-1.739

-1142

-1.248

-1.131

-458

-1161

-458

-1.161

-170

-165

-170

-165

-3.407

-2.819

-2.765

-2787

-1.958

-1.029

-1.333

-1.010

10. Χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα)
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος έχει ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014
Έξοδα τόκων
-Ομολογιακά δάνεια
- Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
- Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
'- Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(factoring)
- Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
- Διάφορα έξοδα τραπεζών & συναφή έξοδα
Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
(καθαρό)

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-3.755

-10
-4.265

-3.698

-10
-4.204

-1.084
-72

-1.040
-4

-1.084
-72

-1.040
-4

-271
-5.182
3

-782
-6.101
-

-265
-5.119
3

-777
-6.035
-

-5.179

-6.101

-5.116

-6.035

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 1η Ιανουαρίου έως
2014

2013

ΔΙΑΦΟΡΑ

Σταθμισμένο επιτόκιο
Σταθμισμένο επιτόκιο τόκων
τραπεζικών δανείων

7,65%

7,85%

-0,20%

Σταθμισμένο επιτόκιο εξόδων

0,42%

1,16%

-0,74%

Η μείωση των τόκων προκύπτει ως εξής
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 1η Ιανουαρίου έως
2014

2013

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τοκοι
Τόκοι Δανείων
Εξοδα

4.854

5.258

-404

262

777

-515

5.116

6.035

-919

11. Φόρος εισοδήματος
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Από

1η

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Αναβαλλόμενος φόρος
(έξοδο/έσοδο)

1.419

-1.464

1.369

-1.401

Σύνολο

1.419

-1.464

1.369

-1.401

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από τους
παρακάτω πίνακες των αναβαλλόμενων φόρων.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
λόγω αύξησης
του
συντελεστή
φορολογίας

Καταχώρηση

Υπόλοιπο

στην καθαρή
θέση

31.12.2013

640

5

192

-

837

0

0

-

0

παροχών προς τους εργαζόμενους

916

-162

78

-21

811

Επιχορηγήσεις

309

-67

95

1

-

1.1.2013

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Απομείωση απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων

Απομείωση συμμετοχών
Επί φορολογικών ζημιών χρήσεως (Φόροι Έξοδα επόμενων χρήσεων)

337
1

3.776

-780

1.134

-

4.130

5.642

-1.004

1.499

-21

6.116

8.820

-690

2.646

-

10.776

Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ενσώματα πάγια μέσω leasing

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων

26

-5

8

-

29

8.846

-695

2.654

-

10.805

3.204

309

1.155

21

4.689
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
λόγω αύξησης
του
συντελεστή
φορολογίας

Καταχώρηση

Υπόλοιπο

στην καθαρή
θέση

31.12.2014

837

169

0

-

1006

0

0

-

0

παροχών προς τους εργαζόμενους

811

-6

0

85

890

Επιχορηγήσεις

337

-59

0

1

-

4.130

520

0

-

4.650

6.116

624

0

85

6.825

10.776

-790

0

-

9.986

1.1.2014

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Απομείωση απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων

Απομείωση συμμετοχών
Επί φορολογικών ζημιών χρήσεως (Φόροι Έξοδα επόμενων χρήσεων)

278
1

Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ενσώματα πάγια μέσω leasing

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων

29

-5

0

-

24

10.805

-795

0

-

10.010

4.689

-1.419

0

-85

3.185

Καταχώρηση

Υπόλοιπο

στην καθαρή
θέση

31.12.2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο
1.1.2013

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
λόγω αύξησης
του
συντελεστή
φορολογίας

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
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Απομείωση απαιτήσεων

600

-

0

-

παροχών προς τους εργαζόμενους

906

-158

75

Επιχορηγήσεις

293

-64

88

317

Απομείωση συμμετοχών

174

-

52

226

Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων

Επί φορολογικών ζημιών χρήσεως (Φόροι Έξοδα επόμενων χρήσεων)

180

-

780

-

0
0

-21

802

3.777

-780

1.133

-

4.130

5.750

-1.002

1.528

-21

6.255

8.664

-675

2.599

-

10.588

Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Ενσώματα πάγια μέσω leasing

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων

26

-5

8

-

29

8.690

-680

2.607

-

10.617

2.940

322

1.079

21

4.362

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
λόγω αύξησης
του
συντελεστή
φορολογίας

Καταχώρηση

Υπόλοιπο

στην καθαρή
θέση

31.12.2014

780

130

0

-

910

0
0

-

-

0
0

παροχών προς τους εργαζόμενους

802

-6

0

83

879

Επιχορηγήσεις

317

-56

0

261

Απομείωση συμμετοχών

226

-

0

226

4.130

520

0

-

4.650

6.255

588

0

83

6.926

1.1.2014

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Απομείωση απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων

Επί φορολογικών ζημιών χρήσεως (Φόροι Έξοδα επόμενων χρήσεων)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές
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Υποχρεώσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

10.588

Ενσώματα πάγια μέσω leasing

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων

-775

0

-

29

-5

0

-

24

10.617

-780

0

-

9.837

4.362

-1.368

0

-83

2.911

Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον
σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά προκύπτει ως εξής:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής (%)
Φόρος υπολογισμένος με βάση
τους
ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές
Ζημίες για τις οποίες
δεν λογίστηκε αναβαλλόμενος
φόρος

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από 1η Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-8.439

-14.277

-7.461

-13.489

26%

26%

26%

26%

2.194

3.712

1.940

3.507

-1.674

-4.492

-1.420

-4.287

0

-1.155

0

-1.078

899

471

849

457

1.419

-1.464

1.369

-1.401

Μεταβολή λόγω αύξησης
φορολογικών συντελεστών
Λοιπές φορολογικές
προσαρμογές αναβαλλόμενης
φορολογίας
Σύνολο

9.813

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι
φόροι εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές με τους οποίους αναμένεται να
γίνει η τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων
και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
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Οι υποχρεώσεις του Ομίλου για τρέχοντες φόρους εισοδήματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε € 0
και εμφανίζονται στον συνημμένο ισολογισμό (31η Δεκεμβρίου 2013 ποσό € 0) ενώ οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για
φόρο εισοδήματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε € 0 (31η Δεκεμβρίου 2013 ποσό € 0).
Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας υποβάλλονται, ετησίως, αλλά τα κέρδη ή ζημίες που δηλώνονται θεωρούνται
προσωρινά μέχρι τη χρονική στιγμή που οι φορολογικές αρχές θα ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας
και θα οριστικοποιήσουν τους φόρους.
Οι φορολογικές αρχές έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας έως και την χρήση 2002. Σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές μπορεί να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες, ως εκπιπτόμενες για τις
χρήσεις 2003-2010 και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους εισοδήματος. Η εταιρεία έχει μεριμνήσει να μην υποστεί
ζημία σε μια τέτοια περίπτωση σχηματίζοντας σχετική πρόβλεψη, η οποία εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές
μακροπρόθεσμες προβλέψεις» (παρ. 26)
Τέλος ως προς τον υπολογισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελήφθησαν υπόψη και οι λογιστικές
διαφορές, καθώς και η ανακτησιμότητα των ζημιών με κέρδη των επόμενων χρήσεων. Στα πλαίσια της παραδοχής
αυτής δεν υπολογίσθηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για το σύνολο των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών,
αλλά μόνο για το μέρος αυτών που αναμένεται να ανακτηθεί εντός της επόμενης πενταετίας. Συγκεκριμένα ύστερα και
από την φορολογική αναμόρφωση που θα λάβει χώρα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εκτιμάται ότι το
ποσό των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών θα ανέρχεται την 31.12.2014 στο ποσό των 33.000 χιλ. € περίπου. Εξ
αυτών αναμένεται να ανακτηθούν εντός της επόμενης πενταετίας οι ποσού περίπου 18.000 χιλ. €. Για το λόγο αυτό η
σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (επί φορολογικών ζημιών) που εμφανίζεται στα βιβλία της μητρικής
εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.650 χιλ € (18.000*26%).
12. Κέρδη/ζημίες ανά μετοχή
Βασικά και απομειωμένα
Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημίας) που
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της
περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.
Οι κοινές μετοχές που εκδίδονται ως μέρος του κόστους μιας συνένωσης επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στον μέσο
σταθμισμένο αριθμό των μετοχών από την ημερομηνία της απόκτησης. Αυτό γιατί ο αποκτών ενσωματώνει τα
κέρδη και τις ζημίες του αποκτώμενου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του από την ημερομηνία
εκείνη.

(ποσά σε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-7.019.792

15.740.510

-6.092.261

14.890.210

3.133.600

3.133.600

3.133.600

3.133.600

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος
του αριθμού μετοχών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Βασικά και απομειωμένα κέρδη /
(ζημίες) ανά μετοχή σε €

-2,24

-5,02

-1,94

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

-7.249.894

15.684.673

-6.328.274

14.829.299

3.133.600

3.133.600

3.133.600

3.133.600

-2,31

-5,01

-2,02

-4,73

Συνολικό εισόδημα που αναλογεί
στους
μετόχους της μητρικής

-4,75

Σταθμισμένος μέσος όρος
του αριθμού μετοχών
Βασικά και απομειωμένα συνολικό
εισόδημα
(ζημίες) ανά μετοχή σε €

13. Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεταφορικά
μέσα
Οικόπεδα

& μηχ/κός

Έπιπλα &

& Κτίρια

εξοπλισμός

εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013

37.120

68.397

9.522

19

115.058

40

180

320

9

549

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

-1.273

-175

Αναταξινομήσεις από
Ακιν. υπό εκτέλεση

0

0

0

0

0

37.160

67.304

9.667

28

114.159

37.160

67.304

9.667

28

114.159

2

Προσθήκες

31η Δεκεμβρίου

2014

1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες

4

Πωλήσεις/ διαγραφές

131

346

-1.902

-346

-1.448

483
-2.248

Αναταξινομήσεις από
Ακιν. υπό εκτέλεση

-

-

-

-

0

31η Δεκεμβρίου 2014

37.164

65.533

9.667

30

112.394
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2013

-4.156

-37.637

-8.783

-

-50.576

Αποσβέσεις χρήσης

-1.391

-3.045

-191

-

-4.627

786

175

-

961

Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2013

-5.547

-39.896

-8.799

-

-54.242

1η Ιανουαρίου 2014

-5.547

-39.896

-8.799

-

-54.242

Αποσβέσεις χρήσης

-1.536

-2.788

-193

-4.517

1.206

345

1.551

Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2014

-7.083

-41.478

-8.647

-

-57.208

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2013

31.613

27.408

868

28

59.917

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2014

30.081

24.055

1.020

30

55.186

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Μεταφορικά
μέσα
Οικόπεδα

& μηχ/κός

Έπιπλα &

& Κτίρια

εξοπλισμός

εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές

38.803

69.233

9.688

19

117.743

40

181

320

9

550

-

-1.272

-175

-

-1.447

Αναταξινομήσεις από
Ακιν. υπό εκτέλεση

0

31η Δεκεμβρίου 2013

38.843

68.142

9.833

28

116.846

1η Ιανουαρίου 2014

38.843

68.142

9.833

28

116.846

4

134

345

2

485

Πωλήσεις/ διαγραφές

-511

-2.032

-351

31η Δεκεμβρίου 2014

38.336

66.244

9.827

Προσθήκες

-2.894
30

114.437

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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1η Ιανουαρίου 2013

-4.349

-38.098

-8.934

Αποσβέσεις χρήσης

-1.452

-3.070

-193

-4.715

786

175

961

-5.801

-40.382

-8.952

-

-55.135

1η Ιανουαρίου 2014

-5.801

-40.382

-8.952

-

-55.135

Αποσβέσεις χρήσης

-1.567

-2.813

-194

-4.574

Πωλήσεις/ διαγραφές

131

1309

351

1.791

31η Δεκεμβρίου 2014

-7.237

-41.886

-8.795

-

-57.918

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2013

33.042

27.760

881

28

61.711

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2014

31.099

24.358

1.032

30

56.519

Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2013

-

-51.381

Δεν διενεργήθηκαν σημαντικές προσθήκες ενσώματων παγίων του Ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση.
14. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

1.498
36

89
25

1.534

114

1.587
61
0
1.648

1.496
36
1.532

81
25
106

1.577
61
1.638

1.534

114
179

1.648
179

1.532

106
179

1.638
179

1.534

293

1.827

1.532

285

1.817

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2013

-1.400
-41

-36
-12

-1.441

-48

-1.436
-53
0
-1.489

-1.400
-40
-1.440

-27
-12
-39

-1.427
-52
-1.479

1η Ιανουαρίου 2014

-1.442

-48

-1.490

-1.440

-39

-1.479

Κόστος κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2013
1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2014
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Αποσβέσεις χρήσης

-33

-13

-46

-34

-13

-47

-1.475

2
-59

2
-1.534

-1.474

-52

-1.526

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2013

93

66

159

92

67

159

Αναπόσβεστη αξία
την 31η Δεκεμβρίου
2014

59

234

293

58

233

291

Πωλήσεις/ διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2014

15. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.20
14

31.12.201
3

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

-

-

Προσθήκες

-

-

Πωλήσεις / διαγραφές

-

Απομείωση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.201
31.12.2014
3
240

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

240

Κόστος

Απομείω
ση

Αξία
Ισολογισ
μού

Χώρα
εγκατάστα
σης

Ποσοστό
συμμετο
χής

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

568

568

0

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

377

300

77

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

2

2

0

ΚΥΠΡΟΣ

100,00%

163

0

163

Η.Π.Α.

100,00%

Τα ποσοστά συμμετοχής της Έταιρείας σε
θυγατρικές έχουν ως εξής:

31η Δεκεμβρίου 2013

Επωνυμία

MEVGAL ENTERPRISES LIMITED
MEVGAL USA INC
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1.110

870

240

31η Δεκεμβρίου 2014
Αξία
Κόστος

Απομείω
ση

Ισολογισ
μού

Χώρα
εγκατάστα
σης

Ποσοστό
συμμετο
χής

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

568

568

0

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

377

300

77

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

2

2

0

ΚΥΠΡΟΣ

100,00%

163

0

163

Η.Π.Α.

100,00%

1.110

870

240

Επωνυμία

MEVGAL ENTERPRISES LIMITED
MEVGAL USA INC

16. Επενδύσεις σε συγγενείς
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες
βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης
Απομείωση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

31.12.20
14

31.12.201
3

224

216

-

-

-9

8

-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.201
31.12.2014
3
232

232

-

-

-

215

224

232

232

Κόστος

Αξία
Ισολογισ
μού

Χώρα
εγκατάστα
σης

Ποσοστ
ό
συμμετο
χής

Τα ποσοστά συμμετοχής της Έταιρείας σε
συγγενείς έχουν ως εξής:

31η Δεκεμβρίου 2013

Επωνυμία

Απομείω
ση
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΓΑΛΑΚΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

232

0

232

ΕΛΛΑΔΑ

20,00%

Ποσοστ
ό
συμμετο
χής

20,00%

31η Δεκεμβρίου 2014
Αξία

Επωνυμία

Κόστος

Απομείω
ση

Ισολογισ
μού

Χώρα
εγκατάστα
σης

232

0

232

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΓΑΛΑΚΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ

17. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.20
14
31.12.2013
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

88

88

Προσθήκες

-

-

Πωλήσεις / διαγραφές

-

Απομείωση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.20
31.12.2014
13
88

88

-

-

-

-

-

-

-

88

88

88

88

Κόστος

Απομείωσ
η

Αξία
Ισολογισμ
ού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

88

0

88

ΕΠΙΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ

1

1

0

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία της Έταιρείας έχουν ως εξής:

31η Δεκεμβρίου 2013

Επωνυμία
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IMESE INSTITUTE OF MANAG.& ENTER/SPHIP OF
SOYTHEAS

3

3

0

92

4

88

Κόστος

Απομείω
ση

Αξία
Ισολογισμ
ού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

88

0

88

ΕΠΙΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ

1

1

0

IMESE INSTITUTE OF MANAG.&
ENTER/SPHIP OF SOYTHEAS

3

3

0

92

4

88

31η Δεκεμβρίου 2014

Επωνυμία

18 . Αποθέματα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.201
3

31.12.2014

31.12.2013

Α' ύλες - Β΄ Υλες - Υλικά συσκ/σιας Αναλώσιμα και Ανταλλακτικά

2.833

2.895

2.831

2.892

Τελικά προϊόντα

6.450

5.607

6.435

5.607

Παραγωγή σε εξέλιξη

48

195

48

195

Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές
εμπορευνάτων

66

212

66

199

9.241

7.888

9.241

7.888

18.638

16.797

18.621

16.781

0

0

0

0

18.638

16.797

18.621

16.781

Ημιτελή προϊόντα

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα,
βραδέως κινούμενα και
κατεστραμμένα αποθέματα:
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία

Λόγω της φύσεως των αποθεμάτων της εταιρίας (τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης) τα πλησίον της λήξεως, τα
αλλοιωμένα ή κατ΄ άλλον τρόπο ακατάλληλα αποθέματα καταστρέφονται άμεσα ή επεξεργάζονται και διατίθενται
για ζωοτροφές.
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Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν αποθέματα άχρηστα κατεστραμμένα ή χαρακτηριζόμενα ως βραδέως κινούμενα.
Η ανάλυση της κίνησης των αποθεμάτων της εταιρείας έχει ως εξής:

Από 1η Ιανουαρίου έως
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

31.12.2014

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

31.12.2013

199

429

5.607

9.288

195

225

1.826

2.334

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

266

416

ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

800

959

8.893

13.651

2.175

4.510

74.188

81.730

3.213

3.692

688

864

80.264

90.796

89.157

104.447

66

199

6.435

5.607

48

195

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘ. + ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.

1.693

1.826

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

288

266

ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ

850

800

9.380

8.893

ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΙΟΝ: ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

79.777

95.554

-162

-244

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

79.615

95.310

19. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.201
4
31.12.2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2014

31.12.2013

Πελάτες

37.231

42.646

40.416

45.495

Επιταγές πελατείας εισπρακτέες

13.991

12.181

14.418

12.155
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Μείον: Προβλέψεις
απομείωσης

-4.554

-4.202

-4.184

-3.982

46.668

50.625

50.650

53.668

13
123
177

30
109
213

13
123
174

30
109
213

Εγγυήσεις
Απαιτήσεις από συνδεόμενα
μέλη

239

241

236

238

-

-

317

447

Αγορές υπό παραλαβή

108

107

107

107

Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολές επί αποδόσει
λογ/σμού
Δεδουλευμένα έσοδα
Εξοδα επόμενων χρήσεων

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης
Απαιτήσεις από ελληνικό
δημόσιο - ΦΠΑ Παρακρατημένοι φόροι

40

40

3.069

2.341

2.940

2.234

669

1.326

636

1.283

Λοιπές απαιτήσεις
Επισφαλείς - Επίδικες
απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις
απομείωσης

8.127

8.412

7.576

8.306

-7.412

-7.412

-7.412

-7.412

Σύνολο

51.821

55.992

55.400

59.223

239

241

236

238

51.582

55.751

55.164

58.985

51.821

55.992

55.400

59.223

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Η μεταβολή στην πρόβλεψη
απομείωσης απαιτήσεων
πελατών έχει ως εξής:

O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.201
31.12.2
4
013
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων
Διαγραφές απαιτήσεων
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.
31.12.20
2014
13

4.202

3.932

3.982

3.732

911

270

761

250

-559

-

-559

-

-

-

-

-

4.554

4.202

4.184

3.982

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των
επισφαλών - επίδικων απαιτήσεων έχει ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.201
31.12.2
4
013
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

7.412

7.412

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.
31.12.20
2014
13
7.412

7.412
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Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων

-

-

-

-

Διαγραφές απαιτήσεων

-

-

-

-

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις

-

-

-

-

7.412

7.412

7.412

7.412

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Σε σχέση με την πρόβλεψη απομείωσης των λοιπών απαιτήσεων βλέπε παρακάτω στην παρ 28.
Όλες οι απαιτήσεις εκφράζονται σε ευρώ. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που να εκφράζονται σε άλλο νόμισμα.
Η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται
πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τους
πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Η λογιστική αξία της απαίτησης (που αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος) θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη
αξία της καθώς η είσπραξή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τέτοιο που η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήματος θεωρείται ασήμαντη.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Οι
απαιτήσεις που έχουν υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες της Εταιρίας οι οποίοι αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες.
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις προς ΔΕΗ εκμισθωτές
ακινήτων αυτοκινήτων κλπ.
Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων.
20. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.20
31.12.201
14
3
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.20
31.12.2014
13

234

-

234

-

Προσθήκες

-

281

-

281

Πωλήσεις / διαγραφές

-

-

-

-

-178

-47

-178

-47

56

234

56

234

Απομείωση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της Έταιρείας έχουν ως εξής:

31η Δεκεμβρίου 2013
Επωνυμία

Κόστος

Απομείω
ση

Αξία
Ισολογισμ
ού
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935.689 μετοχές ATTICA BANK εισηγμένες στο
Χρημαριστήριο

281

-47

234

Κόστος

Απομείω
ση

Αξία
Ισολογισμ
ού

281

-225

56

31η Δεκεμβρίου 2014

Επωνυμία

935.689 μετοχές ATTICA BANK εισηγμένες στο
Χρημαριστήριο

21. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Διαθέσιμα στο ταμείο

129

165

18

40

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

247

986

205

943

Σύνολο

376

1.151

223

983

22. Ιδια Κεφάλαια


Μετοχικό κεφαλαίο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2014 αποτελείται από 3.133.600 ονομαστικές κοινές
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστης. Όλοι οι κάτοχοι μετοχών δικαιούνται να εισπράττουν τα μερίσματα
που εγκρίνονται και έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή κατά τις συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Όλες
οι μετοχές έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας. Το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου ανέρχεται σε € 9.181.448.

1η Ιανουαρίου 2013

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Ίδιες
μετοχές

Σύνολο

3.133.600

3.133.600

-

3.133.600
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Έκδοση μετοχών
31η Δεκεμβρίου 2013

3.133.600

3.133.600

-

3.133.600

1η Ιανουαρίου 2014
Έκδοση μετοχών
31η Δεκεμβρίου 2014

3.133.600
3.133.600

3.133.600
3.133.600

-

3.133.600
3.133.600

Λοιπά αποθεματικά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Τακτικό αποθεματικό

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

1.287

1.287

1.287

1.287

Αφορολόγητα αποθεματικά

17.160

17.160

17.160

17.160

Εκτακτα αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές
ενσωμάτωσης θυγατρικών
εξωτερικού

224

224

224

224

21

8

-

-

Σύνολο

18.692

18.679

18.671

18.671

Λοιπά αποθεματικά

18.692

18.679

18.671

18.671

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2013

Τακτικό
αποθεματικ
ό

Αφορολόγητ
α
αποθεματικά

Έκτακτα
αποθεματικ
ά

Συναλλαγματι
κές διαφορές

Σύνολο

1.287

17.160

224

13

18.684

-

-

-

-5

-5

1.287

17.160

224

8

18.679
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Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2014

-

-

-

13

13

1.287

17.160

224

21

18.692

Τακτικό
αποθεματικ
ό

Αφορολόγητ
α
αποθεματικά

Έκτακτα
αποθεματικ
ά

Σύνολο

1.287

17.160

224

18.671

-

-

-

-

1.287

17.160

224

18.671

-

-

-

-

1.287

17.160

224

18.671

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο την
2013

1η

Ιανουαρίου

Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
2014

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται, με βάση τον κωδ. Ν. 2190/1920, με παρακράτηση 5% από τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους και πριν την διανομή του μερίσματος, μέχρι που να καλύψει το 1/3 του καταβλημένου
συνεταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει τα αφορολόγητα αποθεματικά και επομένως δεν έχει
προβεί σε υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση αυτή.


Αποτελέσματα εις νέο

Στην χρήση 2014 προέκυψαν ζημίες για τον Όμιλο ύψους € 7.263 χιλ. οι οποίες αύξησαν το υπόλοιπο των ζημιών
προηγουμένων χρήσεων εξ € -17.170 χιλ. και διαμόρφωσαν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 31ης Δεκεμβρίου 2014
σε € -24.432 χιλ.
Στην χρήση 2014 προέκυψαν ζημίες για την Εταιρεία ύψους € -6.328 χιλ. οι οποίες αύξησαν το υπόλοιπο των
ζημιών προηγουμένων χρήσεων εξ € -14.261 χιλ. και διαμόρφωσαν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 31ης
Δεκεμβρίου 2014 σε € -20.589 χιλ..


Μερίσματα
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε
έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του
κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Μέρισμα μικρότερο του 35% των κερδών μετά φόρου εισοδήματος και μετά
το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού, μπορεί να διανεμηθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι με
τη διαφορά από τη μη διανομή θα σχηματίζεται έκτακτο αποθεματικό το οποίο κεφαλαιοποιείται. Η μη διανομή
μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% των μετόχων της Εταιρίας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης
απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
(α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρίας, όπως εμφανίζεται στον
ισολογισμό είναι ή, μετά από αυτή την διανομή θα γίνει, μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη
διανεμομένων αποθεματικών.
(β)Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό, είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά πλέον του
υπολοίπου κερδών εις νέο.
Για την κλειόμενη χρήση 2014 (διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014), λόγω ζημιογόνων
αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
την μη διανομή μερίσματος.
23. Δάνεια
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013, αναλύονται ως
εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31η

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δεκεμβρίου

2014

31η Δεκεμβρίου

2013

2014

2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων
δανείων

-

-

-

-

-

-

-

-

63.195

61.949

62.411

61.168

-

-

-

-

5.122

5.000

5.122

5.000

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

68.317

66.949

67.533

66.168

Σύνολο δανείων

68.317

66.949

67.533

66.168

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Βραχυπρόθεσμες δόσεις
ομολογιακών δανείων
Δάνεια από μετόχους
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Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια είναι αναλήψεις της Εταιρίας από διάφορες τράπεζες βάσει παλαιών
πιστωτικών ορίων. Το σύνολο του δανεισμού είναι σε Ευρώ.
Τα δάνεια από μετόχους προέκυψαν εξαιτίας εγγυήσεων που είχαν χορηγήσει μέτοχοι της εταιρείας με σύμβαση
συστάσεως ενεχύρου επί λογαριασμών προς συνεργαζόμενη Τράπεζα έναντι λήψης από την Εταιρεία
χρηματοδότησης, από την συνεργαζόμενη τράπεζα, με σύμβαση πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.
Κατά τη χρήση 2013 κατήγγειλε η τράπεζα την σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό και μετέφερε το
υπόλοιπο του λογαριασμού στον λογαριασμό του ενεχύρου.
Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της λογιστικής αξίας των μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων δανείων.
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013.

Στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου / της εταιρείας
ανέρχονται σε 115.958 χιλ./ 114.850 χιλ. ευρώ και είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό που
ανέρχεται σε 70.652 χιλ./74.064 χιλ. ευρώ. Αναφορά για το ζήτημα αυτό γίνεται στην παρ. 2 (α).
24. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις
αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην
εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως που θα
έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να
σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που
δημιουργείται επί αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρέωσης).
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι πίνακες που
ακολουθούν εμφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική υποχρέωση που καταχωρήθηκε στα
αποτελέσματα των χρήσεων από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 καθώς και την κίνηση των
σχετικών λογαριασμών υποχρεώσεων για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον συνημμένο
Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013.
Με την ψήφιση του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
– Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» αυξήθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και τροποποιήθηκε το καθεστώς των
αποζημιώσεων απολύσεως ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Το γεγονός
αυτό είχε επίπτωση στον υπολογισμό των Υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους της
31.12.2012.
Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών υποχρεώσεων για αποζημίωση
προσωπικού που παρουσιάζονται στον συνημμένο Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2014
και την 31η Δεκεμβρίου 2013.
O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Συνταξιοδοτικές παροχές

3.424

3.120

3.380

3.082

Σύνολο

3.424

3.120

3.380

3.082

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:

O ΟΜΙΛΟΣ
Από

1η

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιανουαρίου έως

Από 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Χρεώσεις/(Πιστώσεις) στα
αποτελέσματα (Σημ. 6):
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος προϋπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος

128
0
103

177
-97
131

126
0
102

173
-97
125

Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού /
Τερματικές Παροχές

439

2.049

424

2.003

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές
που καταχωρήθηκαν στην καθαρή θέση

328

-82

319

-82

Σύνολο

998

2178

971

2122

O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

3.120

3.824

3.082

3.774

-694

-2.882

-673

-2.814

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

670

2.260

652

2.204

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

328

-82

319

-82

3.424

3.120

3.380

3.082

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

31.12.2013

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής:
Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης
Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method)
(βλ. ΛΠ 19. rev.2011 § 57 (a) και 67)
2012

2013

2014

Παραδοχή μέσου σταθμικού προεξοφλητικού επιτοκίου

3,30%

3,30%

2,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

0,00%

0,00%

0,00%
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25. Επιχορηγήσεις

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

1.314

1.583

1.239

1.495

-

-

-

-

-236

-269

-225

-256

1.078

1.314

1.014

1.239

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Προσθήκες/(μειώσεις)
Μεταφορά στα
αποτελέσματα
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

31.12.2013

26. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Κινδύνους και πρόσθετες επιβαρύνσεις

920

920

920

920

Σύνολο

920

920

920

920

Προβλέψεις για εκτάκτους

27. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες προς
προμηθευτές
Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Δεδουλευμένοι τόκοι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
και λοιποί φόροι - τέλη
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

16.662

19.293

16.611

19.327

17.310

15.362

17.293

15.354

5.129
329
1.528

5.417
175
81

5.088
322
1.528

5.366
175
81

2.520
3.976
187

3.976
4.164
204

2.502
3.783
189

3.956
4.033
202

47.641

48.672

47.316

48.494
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Ανάλυση υποχρεώσεων:
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες

47.641

48.672

47.316

48.494

Σύνολο

47.641

48.672

47.316

48.494

Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων.
28. Ανειλημμένες υποχρεώσεις & ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές
δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί.
Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Ο Όμιλος δεν έχει δεσμεύσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Ο Όμιλος δεν έχει δεσμεύσεις προερχόμενες από λειτουργικές μισθώσεις.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Κατ αρχάς ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες δεν
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Επίσης σημειώνεται ότι έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας από τέως μέλος του Δ.Σ. «για καταβολή ποσού
1.091.308,55 €, νομιμότοκα από 27/9/2011 ως αποζημίωση λόγω καταγγελίας της από 1/12/2011 σύμβασης
ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την εταιρεία.». .Πρωτόδικα η αγωγή απορρίφτηκε .Κατατέθηκε έφεση η συζήτηση της
οποίας είχε προσδιοριστεί για τις 24/4/2015 οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 10/02/2017 στο
τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης . Κατά τους νομικούς οι πιθανότητες ευδοκίμησης της αγωγής είναι περιορισμένες.
Ως προς τις ενδεχόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να επισημανθεί η παρακάτω περίπτωση:
Με την υπ’ αριθ. 369/v/2007 απόφαση της Επιτροπής ανταγωνισμού, επιβλήθηκε στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. πρόστιμο
ύψους 13.280.289,58 ευρώ
για οριζόντιες συμπράξεις στον τομέα των γαλακτοκομικών και με την υπ’ αριθ.
373/ν/2007 απόφαση της ίδιας επιτροπής επεβλήθη πρόστιμο 3.047.955,00 ευρώ, για κάθετες συμπράξεις. Κατά
των ανωτέρω αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών με αίτημα την ολική ακύρωσή τους άλλως επικουρικά την τροποποίηση των αποφάσεων και ειδικότερα την
μείωση των προστίμων στο ελάχιστο. Παράλληλα υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
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αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των αποφάσεων 369/ν/2007 και 373/ν/2007 μέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των
ανωτέρω προσφυγών και εκδόθηκαν :
Α) η υπ’ αριθ. 12/2008 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη η
εκτέλεση ποσού 10.000.000 ευρώ της απόφασης 369/ν/2007 μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της προσφυγής που
ασκήθηκε και
Β) η υπ’ αριθ. 14/2008 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ανεστάλη η
εκτέλεση ποσού 2.000.000 ευρώ της απόφασης 373/ν/2007 μέχρι εκδόσεως της απόφασης επί της προσφυγής που
ασκήθηκε.
Τα ποσά των προστίμων , για τα οποία δεν δόθηκε αναστολή εκτέλεσης συνολικού ύψους 4.452.122,55 ευρώ (μαζί
με τα αναλογούντα χαρτόσημα ) καταβλήθηκαν στη χρήση 2008. Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’
αριθ. 369/ν/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 1682/2009 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές) με την οποία περιόρισε το ύψος του προστίμου στο ποσό
των 5.643.513,00 ευρώ (από το αρχικό ποσό των 13.280.289,58 που είχε επιβληθεί με την απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού). Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής κατεβλήθηκαν 1.564.268,98 ευρώ (μαζί με τα
αναλογούντα χαρτόσημα). Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 373/ν/2007 απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 2891/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα
13ο Τριμελές) , με την οποία περιορίσθηκε το πρόστιμο στο ποσό των 1.584.133,00 ευρώ (από το αρχικό ποσό
των 3.047.955,00 που είχε επιβληθεί με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Η καταβολή του
ανεξόφλητου μέρους του προστίμου αυτού ύψους 560.027,20 ευρώ μαζί με τα αναλογούντα χαρτόσημα , έγινε τον
Ιανουάριο του 2010. Επί των ανωτέρω δύο αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγιναν αιτήσεις
αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – τμήμα Β. Η συζήτηση εκκρεμεί μέχρι σήμερα και κατόπιν
επανειλημμένων αναβολών, έχει προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 30-09-2015.

Οι παραπάνω καταβολές (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου) συνολικού ποσού €
7.412.090,43
καταχωρήθηκαν σε λογαριασμό επίδικων απαιτήσεων. Η εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη απομείωσης
της απαίτησης αυτής. Επειδή οι Νομικοί Σύμβουλοι εκτιμούν ότι αναμένεται βάσιμα η ευδοκίμηση έστω και
μέρους των προβαλλομένων αιτιάσεων -λόγων αναίρεσης κατά των προσβαλλόμενων αποφάσεων του Διοικητικού
Εφετείου, υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο επιστροφής μέρους ή ακόμη και του συνόλου των παραπάνω ποσών
στην εταιρεία. Η τυχόν επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα αυξήσει μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων την
καθαρή θέση της εταιρείας.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν
ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
Εταιρίες του Ομίλου
1. Εταιρεία
2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
3. ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2003 - 2010
2008 -2011
2010-2011

Για τις χρήσεις 2011 , 2012 και 2013 η Εταιρία με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ανέθεσε τον
φορολογικό έλεγχο (ΠΟΛ 1159-22/07/2011) στην ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα στον
τακτικό ορκωτό ελεγκτή. Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών χορηγήθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή για μεν τις
χρήσεις 2011 και 2013 εκθέσεις χωρίς επιφύλαξη, για δε τη χρήση 2012 έκθεση με θέμα επιφύλαξης το οποίο λόγω
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συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών δεν αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρία. Επίσης και για τη χρήση 2014
βάσει της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/07/2014 ο έλεγχος ανετέθη στην ελεγκτική εταιρία
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.. και συγκεκριμένα στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη
και δεν αναμένεται να προκύψει επιβάρυνση της εταιρείας. Ομοίως και οι θυγατρικές εταιρίες «ΔΙΑΤΡΟΦΗ μ.
ΕΠΕ» και «ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ» ανέθεσαν τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2012 (έλαβαν και οι δύο εκθέσεις
ελέγχου χωρίς επιφύλαξη) και 2013 στον τακτικό ελεγκτή τους. Οι έλεγχοι της χρήσεως 2014 είναι σε εξέλιξη και
δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις για τις εταιρείες.
Επισημαίνεται ότι ο όμιλος έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση από πιθανές διαφορές
φορολογικών ελέγχων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.
Δεν υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου από τις οποίες η Διοίκηση να εκτιμά ότι
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στα Κουφαλια Θεσσαλονίκης
προσημειώσεις συνολικού ύψους 53.931.000,00 ευρώ.

υπάρχουν

Χορηγηθείσες εγγυήσεις
΄Εχουν χορηγηθεί από την εταιρία εγγυήσεις υπέρ:
α) της ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ για λήψη Τραπεζικού
δανεισμού ύψους 2.050.000 ευρώ το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2014 ήταν 783.643,53 ευρώ.

29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ
Από

1η

Ιανουαρίου έως

2014
i) Πωλήσεις αποθεμάτων
Πωλήσεις αποθεμάτων σε
θυγατρικές
Πωλήσεις αποθεμάτων σε συγγενείς

ii) Αγορές αποθεμάτων
Αγορές αποθεμάτων από
θυγατρικές
Αγορές αποθεμάτων από συγγενείς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 1η Ιανουαρίου έως

2013

2014

2013

1

300

722
1

1.692
300

1

300

723

1.992

2.668

1.551

2.668

1.551

2.668

1.551

2.668

1.551
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ii) Λήψη υπηρεσιών από
θυγατρικές
Λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές
Λήψη υπηρεσιών από συγγενείς

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές μελών Δ.Σ.

-

-

78
-

-

-

-

78

-

298

273

298

273

298

273

298

273

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές υπηρεσιών
O ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα
μέρη:
Από αγορές αποθεμάτων
Προς μετόχους από ληφθέντα
δάνεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

23

23

4.021

3.815

23

23

4.021

3.815

818

1.265

869

1.294

5.122

5.000

5.122

5.000

5.940

6.265

5.991

6.294

Οι συναλλαγές με τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Από 1

η

Ιανουαρίου έως

31.12.2014

31.12.2013

Δαπάνες αμοιβών τακτικού ελέγχου
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

30.228

30.228

30.228

30.228

Δαπάνες αμοιβών ελέγχου
φορολογικής συμμορφωσης

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές
του Ομίλου, πλην των αναφερομένων παραπάνω υποχρεώσεων προς ορισμένους εκ των μετόχων της ποσού 5.122
χιλ €.
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Οι πωλήσεις και αγορές αγαθών προς και από συνδεδεμένα μέρη, γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που
ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.
30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Για τις εντός του 2015 ενέργειες σε σχέση την επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης,
γίνεται αναφορά στην Εκθεση Διαχείρισης και την παρ. 2 (α) της παρούσας.
Προς ενίσχυση του παραπάνω σκοπού της εξασφάλισης της ρευστότητας, η εταιρεία προεβη στην σύσταση
θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων της και των
ονομασιών χώρου διαδικτύου, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτών.
Αλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και τον Ομιλο και
για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), πλην των αναφερομένων παραπάνω δεν υπάρχουν.

Κουφάλια 20 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. X 531699

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 189821

Ο Οικονομικός διευθυντής

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ Ι 249054

Α.Μ. 0013925 Α΄ ΤΑΞΗΣ
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Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, που αποτελούνται από ογδόντα τέσσερις (84) σελίδες, είναι αυτές που
αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου μας, με ημερομηνία 29 Μαΐου 2015.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2015.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Νικόλαος Αριστ. Καμπούτας
ΑΜ ΣΟΕΛ 30361
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