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Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. την 18Ιουλίου2017και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.mevgal.gr. 

 
Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 
από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική 

ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών 
επιδόσεων και των ταµειακών ροών της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2016 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 136 του Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Α. Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2016 

Σύνοψη 

To 2016 αποτέλεσε άλλη µια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονοµία µε αντίστοιχη επίπτωση 

στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η επιβολή  περιορισµών στη κίνηση κεφαλαίων 

παρέµεινε και όλο το 2016 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Η δεύτερη αξιολόγηση από τους 

Θεσµούς δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί µέσα στο 2016 πράγµα το οποίο επέτεινε το ήδη 

εύθραυστο οικονοµικό περιβάλλον ενώ τελικά έκλεισε µε καθυστέρηση πολλών µηνών  τον 

Ιούνιο του 2017. 

Αρνητικά κινήθηκε το ΑΕΠ στα τρία από τα τέσσερα τρίµηνα του 2016 όπου τελικά 

διαµορφώθηκε σε ετήσια βάση κοντά στα επίπεδα του 2015, παρουσιάζοντας οριακή µείωση κατά 

-0,05%, αθροίζοντας άλλη µια χρονιά ύφεσης στις 8 προηγούµενες, µε την ανεργία να παραµένει 

σε υψηλά επίπεδα (~ 23,5%) και τον πληθωρισµό να παρουσιάζει µείωση για τέταρτη συνεχόµενη 

χρονιά και να διαµορφώνεται στο -0,8%. 

Σε αυτό το περιβάλλον η περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος οδήγησε στη πτώση της 

κατανάλωσης η οποία αντανακλάται στις πωλήσεις σε αξία των SuperMarketsπου παρουσίασαν 

σηµαντική πτώση κατά -6,5% επιταχύνοντας τη πτώση του 2015 που ήταν στα επίπεδα του -2,1%.   

Ειδικότερα στο κλάδο των τροφίµων τα οποία παρουσίασαν πτώση κατά -9,6% σε αξία  το 2016 

έναντι του 2015 (στοιχεία IRI γιαπωλήσεις SM), οι πωλήσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων 

παρουσίασαν τη µεγαλύτερη πτώση η οποία τελικά διαµορφώθηκε -10,5% σε αξία και σε -11,7% 

σε όγκο.  

Θύµα του κλίµατος και των συγκυριών και η αλυσίδα SM ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ η οποία 

ουσιαστικά πτώχευσε και εντάχθηκε τελικώς στις ρυθµίσεις του άρθρου 106Β δηµιουργώντας 

σηµαντικές αναταράξεις και σε ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου τροφίµων.     

Σε αυτό το κλίµα η ΜΕΒΓΑΛ ολοκλήρωσε µε επιτυχία την ΑΜΚ κατά € 10,05 εκ. ενισχύοντας 

τη κεφαλαιακή της επάρκεια και αφήνοντας πίσω, από τον Σεπτέµβριο του 2016,  τα προβλήµατα 

ρευστότητας που την ταλαιπώρησαν τα τελευταία έτη. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη 

για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016). 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. 
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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 «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 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) «∆ΙΑΤΡΟΦΗ 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%, 

στ) «MEVGALUKLIMITED» πουεδρεύειστοΛονδίνοτου ΗνωµένουΒασιλείου,στην οποία η 

«ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 100%, 

Τέλος στην ενοποίηση περιλαµβάνεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρία 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ  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 2016 (1.1.2016-31.12.2016). 

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. 

Μεταβολές Οικονοµικών µεγεθών 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για τη χρήση 2016 περιλαµβάνουν, τα αποτελέσµατα της ΜΕΒΓΑΛ 

ΑΕ και των συνδεδεµένων του εταιρειών, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 

2016.  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κύκλος εργασιών Οµίλου:Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε στο ποσό των € 

109.599 χιλ. έναντι € 110.285 χιλ. το προηγούµενο έτος σηµειώνοντας οριακή µείωση κατά €686 

χιλ.ή  ποσοστό 0,62%, η οποία είναι κατά πολύ µικρότερη από τη πτώση της αγοράς λαµβάνοντας 

επιπλέον υπόψη τη δυσχερή θέση της Εταιρείας λόγω έλλειψης ρευστότητας που αντιµετώπιζε 

µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2016 αλλά και το επισφαλές οικονοµικό περιβάλλον. 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε στο ποσό των € 109.608 χιλ. έναντι € 110.429 χιλ. 

το προηγούµενο έτος σηµειώνοντας µείωση κατά € 821 χιλ. ή ποσοστό 0,74%. 

Συγκεκριµένα,  ο  κύκλος εργασιών ανά οµάδα προϊόντων-εµπορευµάτων της εταιρίας,  σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρήση  έχει  ως  εξής : 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ % 

2016 2015 

ΓΑΛΑ 30.892 30.057 835 2,78% 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 46.433 47.172 -739 -1,57% 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 18.659 21.002 -2.343 -11,16% 

ΧΥΜΟΙ 287 525 238 -45,33% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 10.803 9.198 1.605 17,45% 

ΛΟΙΠΑ 2.524 2.332 192 8,23% 

ΣΥΝΟΛΟ 109.599 110.285 -688 -0,62% 

 

Λοιπά έσοδα/έξοδα: Τα λοιπά έσοδα/ έξοδα  (καθαρό υπόλοιπο) της Εταιρίας διαµορφώθηκαν 

στο ποσό των (3.098) χιλ € (καθαρά έξοδα)  έναντι (16.041) χιλ € (καθαρά έξοδα) την 

προηγούµενη χρήση, και αφορούν κυρίως σε προβλέψεις/διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων. Το 

σηµαντικότερο ποσό αφορά στη διαγραφή απαιτήσεων από την αλυσίδα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ύψους € 2,4 εκ.. Οµοίως για τον όµιλο  διαµορφώθηκαν στο ποσό των (3.140) χιλ € (καθαρά 

έξοδα)  έναντι (19.406) χιλ € (καθαρά έξοδα) την προηγούµενη χρήση. 

Μικτά κέρδη : Το Ποσοστό Μικτού κέρδους της Εταιρίας διαµορφώθηκε στο  29,15% 

παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση  κατά 4,45 ποσοστιαίες µονάδες έναντι του αντίστοιχου 

24,70% της προηγούµενης χρήσης, ενώ για τον όµιλο, διαµορφώθηκε στο 29,16 % έναντι 24,72 

% του προηγουµένου έτους . 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης & διάθεσης : Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της εταιρίας 

ανήλθαν στο ποσό των 23.647 χιλ € το 2016 έναντι των 24.368 χιλ € του 2015 παρουσιάζοντας 
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µείωση κατά 721 χιλ. €  ή 2,96 %, ενώ του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των 23.306χιλ .€ έναντι των 

24.061 χιλ. € του 2015 παρουσιάζοντας µείωση κατά 755χιλ. € ή 4,40 %. 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, ΤόκωνΑποσβέσεων και προβλέψεων - αποµειώσεων (ΕΒΙΤDΑ): 

Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο εταιρίας   διαµορφώθηκε στα 9.058 χιλ. €, έναντι αρνητικού (9.227) χιλ. € 

το προηγούµενο έτος,  και σε επίπεδο Οµίλου  ανέρχεται στα 9.374  χιλ. €  έναντι αρνητικού 

(12.203) χιλ. € το 2015. 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα: Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρίας διαµορφώθηκαν 

το 2016 στο ποσό των 4.783 χιλ € έναντι 5.381 χιλ € το προηγούµενο έτος (µειωµένα  κατά 11,11 

%), ενώ του Οµίλου στα 4.775 χιλ € έναντι 5.450 χιλ. € το 2015 (µειωµένα   κατά 12,39%). 

Αποτελέσµατα προ Φόρων: Τα αποτελέσµατα προ Φόρων σε επίπεδο εταιρίας  διαµορφώθηκαν 

σε Κέρδη 425 χιλ € από ζηµίες  -18.547 χιλ. € το προηγούµενο έτος, ενώ σε επίπεδο Οµίλου σε 

Κέρδη 716 χιλ. € από  ζηµιές -21.658 χιλ. €  το 2015. 

Καθαρά αποτελέσµατα µετά Φόρων και Αποτελέσµατα µετά φόρους ανά µετοχή : Τα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρίας  διαµορφώθηκαν σε κέρδη 790 χιλ. € για την 

τρέχουσα χρήση έναντι ζηµιών -14.338 χιλ. € την προηγούµενη. Τα αποτελέσµατα µετά από 

φόρους του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε κέρδη 1.007 χιλ.€  για την τρέχουσα χρήση έναντι ζηµιών 

-17.396 χιλ. € την προηγούµενη. 

∆εδοµένου ότι ο αριθµός των µετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 6.564.877 τα κέρδη/ζηµίες ανά 

µετοχή διαµορφώνονται ως εξής: 

Για την εταιρία σε 0,1204 €/µετοχή το 2016, έναντι -4,5755 €/µετοχή το 2015.  

Για τον όµιλο  σε 0,1534 €/µετοχή το 2015 έναντι -5,5514 €/µετοχή το 2015. 

∆ραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης. 

Η Εταιρεία προβαίνει κατά την διάρκεια της χρήσης σε έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, τα οποία 

καταχωρεί στα έξοδα της χρήσεως. Κατά τη χρήση 2016 αυτού του είδους τα έξοδα ανήλθαν σε 

165χιλ. € έναντι 178 χιλ. € την προηγούµενη χρήση. 

Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντολογικά Θέµατα 

1. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2016 απασχολούσε 603 άτοµα και η Εταιρεία 603 άτοµα, έναντι 677 

και 677 αντίστοιχα 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 Εταιρείας περιλαµβάνει αρκετές πρακτικές. 
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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 2016 

 

Κατά το 2016 έλαβαν χώρα τα κάτωθι γεγονότα : 

 

Ίδια Κεφάλαια  

Κατά την 31/12/2016, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ανήλθε σε 3.945 χιλ.€ 

έναντι αρνητικών -6.910 χιλ.€  κατά τη προηγούµενη χρήση. ∆εδοµένου ότι τα ΙΚ είναι µικρότερα 

από το ½ του µετοχικούκεφαλαίου,συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.  

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική 

αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό  44.297 χιλ. € , µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της 

υποχρεώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιοίκηση της εταιρείας βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων µε τις 

Τράπεζες για την  αναδιάρθρωση του συνόλου του δανεισµού της. Ήδη από 25/4/2017 έχει 

υπογραφεί µεταξύ της Εταιρείας και των Τραπεζών, Μνηµόνιο Συναντίληψης, όπου 

συµφωνήθηκαν οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση και τη γενικότερη 

ρύθµιση των οφειλών της Εταιρείας προς τις Τράπεζες. Επίσης είναι σε τελικό στάδιο και 

πρόκειται να υπογραφεί µέχρι την 31/7/2017 το Πρόγραµµα Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου καθώς 

και η Σύµβαση Κάλυψης Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους ~ € 54,350 χιλ., 10ετούς 

διάρκειας. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών επέρχεται η επίλυση του προβλήµατος 

της ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης αφού το ύψος των δανείων τα οποία από βραχυπρόθεσµα 

µετατρέπονται σε Μακροπρόθεσµα καλύπτει τη διαφορά βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µε τη 

συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

Σήµατα 

Στις 27 Μαρτίου 2015 αποφασίστηκε η σύσταση θυγατρικής εταιρείας MEVGALUKLIMITED, 

µε έδρα το Λονδίνο. Σκοπός της σύστασης, ήταν αρχικά η µεταβίβαση και στη συνέχεια η 

διαχείριση του συνόλου των εµπορικών σηµάτων και των ονοµασιών χώρου (domainnames) της 
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ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Το τίµηµα της µεταβίβασης των σηµάτων ορίστηκε στα € 7 εκ και επρόκειτο να 

συµψηφιστεί µε τα δικαιώµατα χρήσης (royalties) που θα κατέβαλλε η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. προς την 

ΜEVGALUK για την χρήση των σηµάτων τα επόµενα χρόνια. 

Στις 29 Μαρτίου 2015 υπήρξε τροποποίηση του αρχικού συµφωνητικού, της 27ης Μαρτίου 2016, 

µεταξύ της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και της MEVGALUK και αφορούσε τόσο την αξία µεταβίβασης των 

σηµάτων όσο και του ποσοστού επί του οποίου θα προσδιορίζεται το δικαίωµα χρήσης των 

σηµάτων, τα οποία και αποφασίστηκε να προσδιοριστούν βάσει εκτίµησης από ανεξάρτητο οίκο 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

Με απόφαση του ∆.Σ. της θυγατρικής εταιρείας MEVGAL UK στις 27 Μαρτίου 2015, 

αποφασίστηκε η εκχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης των σηµάτων και των domainnames στη 

BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC ως εξασφάλιση για τις απαιτήσεις της BARTONS 

GLOBAL HOLDINGS INC έναντι της ΜΕΒΓΑΛ. Βάσει του ανωτέρω συµφωνητικού η 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα σήµατος και των 

domainnames. 

Τον Σεπτέµβριο του 2015, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία, 

προχώρησαν σε συντηρητική κατάσχεση των ηµεδαπών σηµάτων, τα οποία δεν είχαν ακόµη 

µεταβιβαστεί στην BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC.  

Τον Απρίλιο του 2017 η Εταιρεία αποπλήρωσε ολοσχερώς το κεφάλαιο και τους αναλογούντες 

τόκους προς τη BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC, το οποίο την 31.12.2016 ανερχόταν σε 

ύψος € 3.176 χιλ.Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αποδέσµευσης των σηµάτων, προκειµένου 

να γίνει επαναγορά τους από την MEVGALUKκαι η κυριότητά τους να επανέλθει στην 

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ. Στις χρήσεις 2016 και 2015, η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ επιβάρυνε τα αποτελέσµατά της µε 

ποσά € 647 χιλ και € 616 χιλ αντίστοιχα, που αφορά ποσά χρέωσης royalties από τη 

MEVGALUKγια τη χρήση των σηµάτων στο εξωτερικό. 

 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 1η Ιουνίου 2016 αποφασίστηκε η 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 10,05 εκ. το οποίο προορίζεται να καλύψει 

υφιστάµενες υποχρεώσεις και να χρησιµοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης, η οποία ολοκληρώθηκε 

τον Σεπτέµβριο του 2017.  

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της Οικογένειας 

Χατζάκου ανήλθε σε ποσοστό 43,18% και της ∆ΕΛΤΑ ΑΕ σε 43,18 %, ενώη οικογένεια 

Συµεωνίδη κατέχει το υπόλοιπο ποσοστό και αποχώρησε οριστικά η οικογένεια Παπαδάκη και 

Χατζηθεοδώρου. Με την αποχώρηση από τη µετοχική σύνθεση, στη χρήση 2016 αποπληρώθηκε 

το µεγαλύτερο µέρος του δανεισµού που υπήρχε από τους εν λόγω µετόχους προς την Εταιρεία 

και πλέον υφίσταται µέρος αυτού ύψους €1.728 χιλ. 
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Β. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017 

Κατά τη  διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2016 η εταιρεία αντιµετώπισε ικανοποιητικά 

τα ιδιαίτερα  προβλήµατα ρευστότητας που είχε τα τελευταίαχρόνια µε επακόλουθο τον 

περιορισµό των δυσκολιών στη συνδιαλλαγή µε τους προµηθευτές της καθώς την εξόφληση του 

µεγαλύτερου µέρους των οφειλόµενων στο προσωπικό της. Ήδη τον Φεβρουάριου του 2017 

έχουν πλήρως εξοφληθεί τα οφειλόµενα στο προσωπικό της Εταιρείας. Με συντονισµένες 

ενέργειες επιτεύχθηκε σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους και µέσω του  

προσανατολισµού των πωλήσεων σε περιοχές αποδοτικότερες επιτεύχθηκε µετά από σειρά 

ζηµιογόνων χρήσεων η επαναφορά σε κερδοφορία. 

Ήδη και εντός του 2017, παρόλες τις δυσκολίες του οικονοµικού περιβάλλοντος ακολουθείται  το 

πλάνο αυτό, το οποίο σε συνδυασµό  µε µια επίτευξη συµφωνίας για την αναδιάρθρωση του 

δανεισµού θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο τα αποτελέσµατα και θα αποτελέσει τη βάση για την 

επίτευξη κερδοφορίας και στις επόµενες χρήσεις.. 

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2017, συγκλίνουν σε ένα ακόµα έτος µε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης και 

στην εκτίµηση ότι, τουλάχιστον για το 1ο εξάµηνο του έτους, θα διατηρηθεί το κλίµα 

αβεβαιότητας, το οποίο αναµένεται να συνεχίσει να επιδρά αρνητικά στην κατανάλωση. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, αποκτά µέγιστη σηµασία το χρονικό σηµείο της σταθεροποίησης του 

οικονοµικού περιβάλλοντος.  

Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος κατά το δεύτερο εξάµηνο, η επιτυχής αξιολόγηση και 

εφαρµογή της συµφωνίας µε τους θεσµούς, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον αλλά και η 

περαιτέρω ενδυνάµωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

καθοριστικούς παράγοντες για την άρση της αβεβαιότητας και την επανεκκίνηση της Ελληνικής 

οικονοµίας. 

Η επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας σε τροχιά πραγµατικής ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τις 

στοχευόµενες στρατηγικές επιλογές της διοίκησης αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την 

επίτευξη των στόχων του Οµίλου.Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη του σχεδιασµού, θα 

αποτελέσει η επιτυχηµένη αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου. 

Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία για την χρήση 2016 είχετα κάτωθι υποκαταστήµατα: 

 

1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οδός  Σοφ. Βενιζέλου  23   Ν.Μενεµένη.  

2. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ,  1ο  χιλ.  Ν. Μουδανιών – Τρίγλιας. 

3. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  1ο  χιλ.  Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 

4. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , 1ο  χιλ. Ηρακλείου – Φοινικιάς.  

5. ΞΑΝΘΗΣ,   Βιοµηχανική περιοχή Ξάνθης 

6. ΧΑΝΙΩΝ, Άγιος Νικήτας-Λειβάδια Γαλατά-Ν.Κυδωνία 
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Ο κύκλος εργασιών των υποκαταστηµάτωνσε σχέσηµε τον κύκλο εργασιώντης 

προηγούµενηςχρήσηςέχει ωςεξής: 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ % 

2016 2015     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.421 13.051 -630 -4.83 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 4.069 3.919 150 3.83 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.746 1.877 -131 -6.98 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.629 2.498 131 5.24 

ΞΑΝΘΗΣ 2.085 2.357 -272 -11.54 

ΧΑΝΙΩΝ 1.984 1.634 350 21.42 

ΣΥΝΟΛΟ 24.934 25.336 -402 -1,59 

 

 

Πωλήσεις στο Εξωτερικό 

Οι πωλήσειςστο εξωτερικό ανά οµάδαπροϊόντωνσε σχέσηµε τη χρήση2015 είχε ως εξής: 
 

  
ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ % 
2016 2015 

ΓΑΛΑ 16 13 3 23.08 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 26.190 26.725 -535 -2.00 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 8.546 9.402 -856 -9.10 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
18 

0 
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ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 161 241 -80 -33.2 

ΣΥΝΟΛΟ 34.931 36.381 -1.450 -3.98 
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Γ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Τρέχουσες Συνθήκες Ελληνικής Οικονοµίας 

Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει ιδιαίτερα 

ευµετάβλητο µετά την από 28/06/2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε την οποία 

επιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capitalcontrols) µε απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

Τον Αύγουστο 2015 εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η κύρωση του σχεδίου σύµβασης 

οικονοµικής ενίσχυσης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις 

για την υλοποίηση της συµφωνίας χρηµατοδότησης καθώς και το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής 

προσαρµογής από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς, ώστε να καλυφθεί µέρος του άµεσου χρέους της 

χώρας και να υποστηριχθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Το προαναφερόµενο πλαίσιο, εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει η ελληνική οικονοµία, 

αναµένεται να διαµορφώσει συνθήκες περαιτέρω µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των 

καταναλωτών, αύξησης της ανεργίας καθώς και περιορισµούς στη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Μία από τις προϋποθέσεις επιτυχίας 

των όποιων στρατηγικών εξορθολογισµού, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της ελληνικής 

οικονοµίας, είναι η εξασφάλιση βιώσιµων συνθηκών στο επιχειρηµατικό πεδίο µε την υιοθέτηση 

και υλοποίηση διαρθρωτικών µέτρων και δράσεων πολιτικής, τα οποία θα εξασφαλίζουν την υγιή 

ανάπτυξή τους. 

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου για την ελληνική οικονοµία, η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου έλαβε και συνεχίζει να διατηρεί σε ισχύ µέχρι σήµερα όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να 

αντιµετωπίσει µε επάρκεια τις επιπτώσεις από την επιβολή περιορισµού κεφαλαίων στην Ελλάδα 

και να συνεχιστούν οι δραστηριότητες του Οµίλου ανά λειτουργικό τοµέα, χωρίς διακοπή. 

Ωστόσο, η ∆ιοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην 

ελληνική οικονοµία και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Οµίλου. Παρόλα 

αυτά, λειτουργώντας σε αυτό το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, αξιολογεί συνεχώς την 

κατάσταση, σχεδιάζει και υλοποιεί τις όποιες αναγκαίες παρεµβάσεις, προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητές του 

 

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι 

Κίνδυνος Πωλήσεων 

Ο κίνδυνος πωλήσεων αναφέρεται σε ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του κύκλου 

εργασιών των εταιρειών του Οµίλου (είτε από υφιστάµενες είτε από νέες δραστηριότητες). 

Η διατήρηση εντός του 2016 του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά εστίασης καθώς και σε 

άλλες κατηγορίες τροφίµων και ποτών , των υψηλών συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος 
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φυσικών και νοµικών προσώπων,  το µειωµένο διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών και το 

γενικότερο οικονοµικό κλίµα επιβάρυναν την αρνητική τάση του δείκτη κατανάλωσης. 

Ενδεχόµενη διατήρηση της αβεβαιότητας του οικονοµικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την 

περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου προς κατανάλωση εισοδήµατος, θα έπληττε ακόµα 

περισσότερο τις βασικές κατηγορίες τροφίµων. Η στρατηγική του Οµίλου για την πιο 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων εστιάζεται στη διαρκή προσήλωση στους 

στρατηγικούς πυλώνες που έχει θέσει (συνεχείς προϊοντικές καινοτοµίες, έµφαση στην ποιότητα, 

εξωστρέφεια κλπ). 

Στο επίπεδο του σηµείου πώλησης των µεγάλων πελατών, η εντατικοποιηµένη προωθητική της 

δραστηριότητα, βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της προϊοντικής της πρότασης και ενίσχυσε την 

εικόνα της. Στο πλαίσιο αυτό, εκµεταλλεύτηκε πλήρως τη διαθεσιµότητα των προωθητικών 

εργαλείων των µεγάλων πελατών της, όπως τηλεοπτικά spots, φυλλάδια, θεµατικές προσφορές 

και σχήµατα πιστότητας 

Κίνδυνος Κόστους  

Ο κίνδυνος κόστους αναφέρεται στις ανατιµητικές αποκλίσεις που ενδεχοµένως να υπάρξουν και 

που δυνητικά θα αυξήσουν το βιοµηχανικό κόστος και τα γενικά έξοδα κυρίως των εταιρειών του 

Οµίλου.  Οι τρέχουσες συνθήκες (µετά από µία χρονιά υποτιµητικών τάσεων σε πρώτες ύλες και 

κόστη ενέργειας) δεν εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις. 

Κίνδυνος ανταγωνισµού 

Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο όµιλος ΜΕΒΓΑΛ (γαλακτοκοµικά προϊόντα), 

αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισµού τόσο από µεγάλους εγχώριους ή διεθνείς παίκτες των εν 

λόγω αγορών, όσο και από πολύ µικρούς εθνικούς ή ακόµα και τοπικούς ανταγωνιστές. 

Ενδεχόµενες αλλαγές σε διατάξεις σχετικές µε τη δραστηριότητα των ανωτέρω κλάδων (πχ 

διάρκεια ζωής προϊόντων, διαφοροποίηση συντελεστών ΦΠΑ, ασφαλιστικές και εργασιακές 

διατάξεις κλπ) διαφοροποιούν το πεδίο του ανταγωνισµού. Παράλληλα, ως αποτέλεσµα της 

γενικής τάσης της κατανάλωσης παγκοσµίως αλλά και ιδιαίτερα λόγω των υφιστάµενων 

οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα, διαµορφώνεται µία τάση αύξησης στην κατανάλωση 

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας µε έµφαση στον ανταγωνισµό των τυροκοµικών και των προϊόντων 

γιαούρτης. 

Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι  

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Το ∆ιοικητικό 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. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 

κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει 

όταν µελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι 

σε νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ, που είναι το εγχώριο νόµισµα της Εταιρείας. 

Στην παρούσα φάση ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο 

καθώς 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 στην 

Αγγλία  στο νόµισµα της λειτουργίας του Οµίλου. Ο Όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει 

συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε 

εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 

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. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 

εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηµατικές ροές από εργασίες του 

Οµίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ο Όµιλος δεν 

έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να αποφέρουν 

τόκο. Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά µε το δανεισµό του. Ο δανεισµός σε 

κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Τα δάνεια του 

Οµίλου (µητρικής) προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσµα δάνεια µε επακόλουθο κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων.  ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο 

ταµειακών ροών. Ήδη η διοίκηση ενεργεί διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισµού του οµίλου  

µε  ανταγωνιστικούς όρους χρηµατοδότησης. 
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Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης. Η  µεγάλη διασπορά των πελατών, καθώς και η οικονοµική επιφάνεια των περισσοτέρων 

εξ αυτών (µεγάλοι όµιλοι SuperMarkets)  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. 

Για συγκεκριµένους πιστωτικούς κινδύνους ο Όµιλος σχηµατίζει αντίστοιχες προβλέψεις 

επισφαλειών. Στη λήξη της χρήσης 2016, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις εταιρίες 

του Οµίλου, εφαρµόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και 

παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για 

πελάτες που παρουσιάζουν αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη 

παράγραφο, οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς στην κίνηση 

κεφαλαίων καθώς και την αδυναµία πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηµατοπιστωτική αγορά, 

αυξάνουν τις ανάγκες ορθής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Οι εξελίξεις του 2015 στην Ελληνική Οικονοµία οι οποίες οδήγησαν σε περιορισµούς στην 

κίνηση κεφαλαίων διαµόρφωσαν µία ακόµα πιο αβέβαιη κατάσταση στην Ελλάδα. Οι πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις εκτιµούν τη σταδιακή άρση των περιορισµών στο τέλος του 2ουεξαµήνου  

του 2017, ωστόσο οι περισσότερες εκτιµήσεις συγκλίνουν στη διατήρηση των σχετικών 

περιορισµών για χρονικό διάστηµα σαφώς µεγαλύτερο. Κατά το διάστηµα των περιορισµών, ο 

Όµιλος αντιµετώπισε αποτελεσµατικά τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες που δηµιούργησαν 

οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, ωστόσο µία διατήρηση αυτών για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα εύλογα αναµένεται να διαµορφώσουν ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας. 

Οι βασικοί κίνδυνοι για τον Όµιλο, οι οποίοι προκύπτουν από τα ανωτέρω γεγονότα εντοπίζονται 

κυρίως στους τοµείς του εφοδιασµού πρώτων υλών, στις πωλήσεις, στις εισπράξεις, στη 

χρηµατοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα, στην υλοποίηση προγραµµατισµένων επενδυτικών 

προγραµµάτων αλλά και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του 

Οµίλου. 

Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε κυµαινόµενο 

επιτόκιο. 

Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31/12/2016 περιλαµβάνονται βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 58.972 χιλ. καθώς και βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη ποσού € 1.728 χιλ και από επενδυτικό fund ποσού 
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€ 2.915 χιλ. Επιπλέον, στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται δουλευµένοι 

τόκοι από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 2.485 χιλ. Από τις βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις και δεδουλευµένους τόκους των ηµεδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό € 54.255 

χιλ. είναι υπό διαπραγµάτευση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιοργάνωση 

υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων. 

Τον Απρίλιο του 2017 η Eταιρεία έχει υπογράψει µε τα πιστωτικά ιδρύµατα Μνηµόνιο 

Συναντίληψης µε την ανάληψη, από την πλευρά των τραπεζών, Υποχρέωσης Ανοχής (Standstill 

Agreement). Κατά το µνηµόνιο αυτό έχει συναποφασιστεί η έκδοση νέου Κοινοπρακτικού 

Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι ποσού € 54.500 χιλ, µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους της 

υφιστάµενης οφειλής της εταιρείας καθώς και την κάλυψη υφιστάµενου δανεισµού της 

θυγατρικής της εταιρείας ΕΒΡΟΓΑΛ, το οποίο κατά την 31.12.2016 ανερχόταν σε ποσό € 913 

χιλ. 

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος στα πλαίσια ενδεχόµενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν τις 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη καταθέσει 

επιχειρηµατικό σχέδιο  το οποίο περιλαµβάνει πρόγραµµα αναφορικά µε τον περιορισµό του 

κόστους καθώς και αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των κεφαλαίων του.  

Λειτουργικός κίνδυνος  

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας 

και ελέγχων του Οµίλου καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές 

καταστροφές. Τα συστήµατα του Οµίλου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί 

συνεχούς βάσεως.  

Κίνδυνος συµµόρφωσης  

Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και 

απώλειας από πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και 

κανονισµούς της πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας 

που ασκείται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που 

εφαρµόζει ο Όµιλος. 

Κίνδυνος απώλειας φήµης 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Οµίλου που 

είτε αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης, µείωση των 

εισοδηµάτων και νοµικές αγωγές εναντίον του Οµίλου. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου και µέσω άλλων διαδικασιών 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  

∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι η διατήρηση υγιών δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να µπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να µεγιστοποιεί 
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την αξία προς τους µετόχους. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δοµή, (και αυτή των 

θυγατρικών της) και προβαίνει σε αναπροσαρµογές ανάλογα µε τις µεταβολές στις οικονοµικές 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες της.  

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 31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 για τον Όµιλο έχουν ως εξής: 

31.12.2016 31.12.2015 Ποσά σε χιλ. € 

 Συνολικός δανεισµός  64.527 70.325 
 Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα  (2.278) (1.259) 

 Καθαρός δανεισµός  62.249 69.066 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (1.624) (13.789) 

 Σύνολο κεφαλαίων  60.625 55.276 

 Συντελεστής µόχλευσης 102,68% 124,95% 

 

Εύλογη αξία 

Τα ποσά µε την οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν 

υπολείπονται των εύλογων 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. 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

Η Εταιρεία, δίνει ιδιαίτερη σηµασία και έµφαση στην εφαρµογή σαφών κανόνων λειτουργίας και 

στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρεία και σε όλες τις συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις του Οµίλου, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, µε στόχους: 

• τη διαφάνεια στη διοίκηση 
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• την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου 

• την επίδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Ως προς τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις σηµειώνεται ότι έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας από 

τέως µέλος του ∆.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.». Η αγωγή αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 10/02/2017 στο τριµελές εφετείο  

Θεσσαλονίκης και αναµένεται η έκδοσηαπόφασης. 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 

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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 
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∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών έγιναν αιτήσεις αναίρεσης  

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας – τµήµα Β. 

 Με την µε αριθµό 2774/2014 απόφαση του συµβουλίουεπικρατείαςαπορρίφτηκε η 

αίτησηαναίρεσης της µε αριθµό 1682/2009 απόφασης του ∆ιοικητικούΕφετείουΑθηνώνγια τις 

οριζόντιεςσυµπράξεις 

Η αίτησηαναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της µε αριθµό 2891/2009 απόφασης του 

∆ιοικητικούΕφετείουΑθηνών(κάθετεςσυµπράξεις ) εκκρεµεί  µέχρισήµερα και 

έχειπροσδιοριστείγια τις 20.09.2017.κατά τους νοµικούςβάσιµααναµένεται η ευδοκίµησηέστω και 

µέρους των προβαλλοµένωναιτιάσεων – λόγωναναίρεσης κατά της απόφασης του 

∆ιοικητικούΕφετείουΑθηνών.  

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.  Η τυχόν επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα 

αυξήσει µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων την καθαρή θέση της εταιρίας. 

Φορολογικές υποχρεώσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, οι εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

και υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την 

παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης µε 

Σύµφωνη Γνώµη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωµένη 

φορολογικά πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 

Για το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2014 , 2015 και 2016, οι εταιρείες του Οµίλου που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. Ο 

φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

της χρήσης 2016. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

20  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου αναλύονται εξής : 

Εταιρείες Οµίλου Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε 2010 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2010 - 2011 

ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 2010 – 2011 & 2014 - 2016 

MEVGAL USA Από την σύστασή της 

MEVGAL BULGARIA EOOD Από την σύστασή της 

MEVGAL ENTERPRISES LTD Από την σύστασή της 

 

Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την µητρική εταιρεία για τις 

χρήσεις 2003 έως και 2009, από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 

2.765 χιλ. Η Εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ίσου ποσού. Η εταιρεία 

κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία ενδικοφανείς προσφυγές κατά των καταλογιστικών πράξεων και 

µε τις αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών οι πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις 

ανήλθαν τελικά στο ποσό των 2.176 χιλιάδων ευρώ, µε το ποσό της διαφοράς των €589 χιλ να 

ωφελεί τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης 2016. 

Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 

υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ύψους 55.186.617,34 ευρώ. 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία εγγυήσεις υπέρ: 

της ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ για λήψη 

Τραπεζικού δανεισµού ύψους 2.050.000 ευρώ το υπόλοιπο του όποιου την 31/12/2016 ήταν 
912.911,24 ευρώ. 

Άλλες πληροφορίες 

Η θυγατρική Εταιρεία «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 στηναναδιάρθρωσης 

των λειτουργιών του Οµίλου. 
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Η συγγενής Εταιρεία«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΕ» που ασχολείται µε την παραγωγή παστεριωµένου εµφιαλωµένουγάλακτος για λογαριασµό 

της«ΜΕΒΓΑΛ .Α.Ε.» έχει διακόψει τηνπαραγωγική της δραστηριότητά της από το Β΄ εξάµηνο του 
2013 

 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 

την Εταιρεία και τον Όµιλο και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), πλην των αναφεροµένων στην παρ. 

«Κίνδυνος ρευστότητας» της παρούσας και «Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια 

της χρήσης του 2016». 

 

∆. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη  

Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισµού. 
(Παρατίθονταιαναλυτικά τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών στη Σηµείωση 27 των Οικονοµικών 
Καταστάσεων). 

 

 

 

Κουφάλια,18Ιουλίου,2017 
 

 

 

 

Εκ µέρους του ∆.Σ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

  

  

 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 697865 Α.∆.Τ. ΑΒ 678569 
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤOY ΟΡΚΩΤOY ΕΛΈΓΚΤH ΛΟΓΊΣΤH 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου ε!ί των Εταιρικών και Ενο!οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, 

τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 

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

λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο!οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

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

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 

του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

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

ελεγκτικής µας γνώµης. 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 

τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΈµφασηΘέµατος 
 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 

1. Στην επεξηγηµατική σηµείωση 21 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι, το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας την 31.12.2016 είναι µικρότερο του (1/2) του µετοχικού 

κεφαλαίου, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 Κ.Ν.2190/1920. 

 

2. Στην επεξηγηµατική σηµείωση 26 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα ότι 

ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στην τελική φάση των συζητήσεων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα µε 

σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 55.168 χιλ. και € 54.255 χιλ. 

αντίστοιχα. Παράλληλα, στη σηµείωση 21 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά 

στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας 

υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 50.102 χιλ. και 

€ 44.297 χιλ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε την 

ικανότητα απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση 

της αναχρηµατοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων, µε την οποία θα καταστούν µακροπρόθεσµες, 

αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου και της Εταιρείας. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 26, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασµό 

κατάλληλων δράσεων για τη αναχρηµατοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων, τη βελτίωση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης τους και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία 

έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση την 

αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Έκθεση ε!ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α!αιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του 

Ν.4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας, η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν.2190/1920 και το περιεχόµενο 

αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση την γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

 

Νίκος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 

 
 
  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

    O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

   Σηµ.  31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Πωλήσεις 5 109.608 110.429 109.599 110.285 

Κόστος πωλήσεων 8 (77.646) (83.135) (77.646) (83.042) 

Μεικτό κέρδος   31.962 27.294 31.953 27.243 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 8 (23.306) (24.061) (23.647) (24.368) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 9 (3.140) (19.406) (3.098) (16.041) 

Κέρδη/(ζηµίες) συµµετοχών σε 
συγγενείς (26) (35) - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) 10   (4.775) (5.450) (4.783) (5.381) 

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων   716 (21.658) 425 (18.547) 

Φόρος εισοδήµατος 11 291 4.262 365 4.210 

Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) χρήσεως     1.007 (17.396) 790 (14.338) 

          

Κατανεµηµένα σε :   

Μετόχους της εταιρείας   1.007 (17.396) 790 (14.338) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     - - -   -   

      1.007 (17.396) 790 (14.338) 

Κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος                   

                    

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  

  

                

µετά το φόρο εισοδήµατος   1.007   (17.396)   790   (14.338) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά το φόρο 

εισοδήµατος που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στην καθαρή θέση     11   165   11   165 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές   1.094  -  -  - 

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσεως   

  

  2.112   (17.231)   802   (14.173) 

µετά το φόρο εισοδήµατος                 

                    

Κατανεµηµένα σε :                   

Μετόχους της εταιρείας     2.112   (17.231)   802   (14.173) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας     -     -     -     -   

      2.112   (17.231)   802   (14.173) 

                    

    
 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σηµ.  31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 12 48.435 51.957 48.139 51.608 

Ασώµατα πάγια στοιχεία 13 263 267 263 265 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 14 - - 1 117 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 15 171 180 233 233 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  16 88 88 88 88 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11 2.849  2.855  2.848 3.076 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 19 237 233 235 230 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 52.042 55.580 51.806 55.618 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 18 9.501 9.389 9.498 9.386 

Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 19 33.622 36.134 38.382 41.576 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων 17 1 13 1 13 

Χρηµατικά διαθέσιµα 20 5.376 1.259 5.346 1.240 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 48.501 46.795 53.228 52.215 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100.543 102.376 105.034 107.833 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες 

της µητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 21 19.235 9.181 19.235 9.181 

Λοιπά αποθεµατικά 22 18.336 18.336 18.336 18.336 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 22 1.094 - - - 

Αποτελέσµατα εις νέο (40.288) (41.306) (33.626) (34.427) 

(1.624) (13.789) 3.945 (6.910) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.624) (13.789) 3.945 (6.910) 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 23 2.889 3.139 2.889 3.139 

Επιχορηγήσεις 24 674 849 674 830 

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 11 - 2.765 - 2.765 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.564 6.753 3.564 6.734 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 34.076 39.087 33.911 38.496 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 26 64.527 70.325 63.615 69.513 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 98.603 109.412 97.526 108.009 

Σύνολο υποχρεώσεων 102.167 116.165 101.089 114.743 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  100.543 102.376 105.034 107.833 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
η
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Σηµ. 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο  
Αποθεµατικά  

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές 

Σωρευµένα 

κέρδη/(ζηµίες) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

          

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016 9.181 18.336 - (41.306) (13.789) 

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 

χρήσης: 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 21 10.054 - - - 10.054 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - 1.094 - 1.094 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 19.235 18.336 1.094 (41.306) (2.641) 

Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  - - - 1.007 1.007 

Λοιπά συνολικά έσοδα: 

Αναλογιστικά αποτελέσµατα - - - 11 11 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - - 11 11 

          

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 

2016 19.235 18.336 1.094 (40.288) (1.624) 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο  
Αποθεµατικά  

Σωρευµένα 

κέρδη/(ζηµίες) 

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 9.181 18.692 (24.432) 3.441 

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 

χρήσης: 

Μεταβολή αποθεµατικών - (356) 356 - 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 9.181 18.336 (24.076) 3.441 

Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  - - (17.396) (17.396) 

Λοιπά συνολικά έσοδα: 

Αναλογιστικά αποτελέσµατα - - 165 165 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - 165 165 

        

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2015 9.181 18.336 (41.306) (13.789) 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
η
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Αποθεµατικά  Σωρευµένα 

κέρδη/(ζηµίες) 

Σύνολο 

Καθαρής Θέσης 

        

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016 9.181 18.336 (34.426) (6.910) 

Μεταβολές ιδίων 

κεφαλαίων χρήσης: 

Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου 10.054 - - 10.054 

Μεταβολή αποθεµατικών - - - - 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 19.235 18.336 (34.426) 3.144 

Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  - - 790 790 

Λοιπά συνολικά έσοδα: 

Αναλογιστικά αποτελέσµατα - - 11 11 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - 11 11 

        

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2016 19.235 18.336 (33.625) 3.945 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Αποθεµατικά  Σωρευµένα 

κέρδη/(ζηµίες) 

Σύνολο 

Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 9.181 18.671 (20.589) 7.263 

Μεταβολές ιδίων 

κεφαλαίων χρήσης: 

Μεταβολή αποθεµατικών 0 (335) 335 - 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 9.181 18.336 (20.254) 7.263 

Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  - - (14.338) (14.338) 

Λοιπά συνολικά έσοδα: 

Αναλογιστικά αποτελέσµατα - - 165 165 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - 165 165 

        

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2015 9.181 18.336 (34.426) (6.910) 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
η
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Ταµειακές ροές από  

        λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων 716 (21.658) 425 (18.547) 

Προσαρµογές για:  

Αποσβέσεις 4.058 4.226 4.003 4.123 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (175) (221) (155) (184) 

Προβλέψεις χρήσεως 2.994 18.879 3.010 18.529 

Αποτελέσµατα από επενδυτικές 
δραστηριότητες 17 - (4) - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

(καθαρά) 4.775 5.450 4.783 5.381 

Λειτουργικό κέρδος προ  

12.385 6.676 12.062 9.302 µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 

(Αύξηση)/Μείωση σε:  

Αποθέµατα (112) (6) (112) (6) 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις (736) 5.654 (44) 4.174 

Αύξηση/(Μείωση) σε:  

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (8.777) (8.554) (9.055) (9.357) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβληµένα (2.375) (4.741) (2.375) (4.700) 

Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες  - - - 

Ταµειακές εκροές για  

386 (972) 476 (587) λειτουργικές δραστηριότητες 

 

Ταµειακές ροές από  

 επενδυτικές δραστηριότητες 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων (869) (757) (869) (688) 

Πώληση  ενσώµατων και άϋλων παγίων 341 604 341 313 

Τόκοι εισπραχθέντες 3 - 3 - 

Ταµειακές εκροές για  

(525) (153) (525) (375) επενδυτικές δραστηριότητες  

 

Ταµειακές ροές από  

 χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 

Έκδοση κοινών µετοχών 10.054 - 10.054 - 

Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια - 2.008 - 1.979 

Εξοφλήσεις  δανείων (5.798) - (5.899) - 

        

     (Σε µεταφορά) 

      

      

      



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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(Από µεταφορά)        

Ταµειακές εισροές από 

4.256 2.008 4.155 1.979 χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 

       

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα  

4.117 883 4.105 1.017 ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Ταµειακά διαθέσιµα και 
1.259 376 1.240 223 ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 

Ταµειακά διαθέσιµα και 

5.376 1.259 5.345 1.240 ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

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 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). 

Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.» 

µε διακριτικό τίτλοΜΕΒΓΑΛ ΑΕ συστάθηκε το 1976 ΦΕΚ 2594/28-9-1976 καιπροέρχεται 
από µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- Κωνσταντίνος Χατζάκος και Χρήστος Χατζηθεοδώρου. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονταιοι 
βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις σε οικόπεδο232 στρεµµάτων. 

Η Εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 
8549/62/Β/86/384 και στο ΓΕΜΗ µε αριθµό057242004000και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο 
(site) είναι www.mevgal.gr 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4του καταστατικού της η χρονική διάρκειά της Εταιρείας είναι 80ετής 
που άρχισε την 28

η
 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.  

∆ραστηριότητες 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: 

α. µε τα ιδιόκτητά της Υποκαταστήµατα 

1. Υποκ/µα Θεσσαλονίκης - Σοφοκλή Βενιζέλου 23 Μενεµένη 

2. Υποκ/µα Χανίων- Χανιά Κρήτης  

3. Υποκ/µα Χαλκιδικής- 1ο χλµ Ν. Μουδανίων –Τρίγλιας 

4. Υποκ/µα Ξάνθης-ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης  

β. µε τα ενοικιαζόµενα Υποκ/τα  

1. Υποκ/µα Κατερίνης - 1ο χλµ Κατερίνης – Ν.Εφέσσου 

2. Υποκ/µα Ηρακλείου- 1ο χλµ Ηρακλείου Φοινικιάς 

γ.µε τη Θυγατρική εταιρεία ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΕ στη ΒΙ.ΠΕ Βόλου και  

δ.µε δίκτυο 51 αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα . 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Από το 1985 έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα και τα προϊόντα της εξάγονται σε 29 

χώρες σε όλο τον κόσµο. 

Οι εξαγωγές για τη χρήση 2016αποτελούν 31,83% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Χριστόδουλος Αντωνιάδης Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Μαρία Χατζάκου Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.& 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

Νικήτας Ποθουλάκης Γενικός ∆ιευθυντής, Μέλος του ∆.Σ. 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος Μέλος του ∆.Σ. 

Γεώργιος Γουλιέλµος Μέλος του ∆.Σ. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 38ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την18η Ιουλίου 2017και τελούν 
υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 

έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 και έχουν συνταχθείσύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και 
µεθόδους αποτίµησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015, 

προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆.Π.Χ.Α. για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας και αφού έχει ληφθεί υπόψη η επεξηγηµατική σηµείωση 28 αναφορικά µε τον 
κίνδυνο ρευστότητας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.  

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη χρήση 

κρίσιµων λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές 
για τις οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σηµαντικές λογιστικές 
εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης” στηΣηµείωση 2.3. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ενέκρινε τις συνηµµένες εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016, στις 

18Ιουλίου2017.Επισηµαίνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της µητρικής. 

Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

Η Εταιρεία 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 1
η
 Ιανουαρίου 2010, η Εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ, 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 1
η
 Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που 
προκύπτουν από τα λογιστικά της βιβλία προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω 

συγκεκριµένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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διατάξεις των ∆ΠΧΑ. Κατά συνέπεια, ο καταστατικός ισολογισµός της 1ης Ιανουαρίου 2010 και 
οι καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις της 31

ης
 ∆εκεµβρίου 2010, προσαρµόστηκαν και 

αναµορφώθηκαν µέσω συγκεκριµένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να 

ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. 

Οι βασικές έξω-λογιστικές προσαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν επί του καταστατικού 
ισολογισµού της 1

ης
 Ιανουαρίου 2010 και των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της 

31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τα ∆ΠΧΑ.  

Προκειµένου για τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
∆ΠΧΑ, η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» το οποίο 
υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν οι εταιρίες που συντάσσουν πρώτη φορά οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάσει τα ∆ΠΧΑ. Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1, οι εταιρίες θα πρέπει να 

εφαρµόσουν τα ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και 
τον Κανονισµό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανωτέρω εταιρίες υποχρεούνται να 

συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ τουλάχιστον µιας 
χρήσης. 

Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην 
Εταιρεία και ισχύουν για χρήσεις που έληξαν την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016 και που έχουν 

υιοθετηθεί από την ΕΕ χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 
κλειόµενης χρήσης 2016 καιτων συγκριτικών οικονοµικών καταστάσεων της 31

ης
 ∆εκεµβρίου 

2015. 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, 
περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., καθώς 
και όλων των θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Ο 

έλεγχος υφίσταται, όταν η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής, διατηρεί την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, ή, έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται,από την ηµεροµηνία που ο 
ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται, από την ηµέρα 

κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Όλες οι ενδοοµιλικές συναλλαγές και υπόλοιπα, καθώς και τα µη 

πραγµατοποιηθένταενδοοµιλικά κέρδη/(ζηµίες), έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί, έτσι ώστε, να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές 
αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Παραθέτουµε πλήρη λίστα των ενοποιούµενων 
θυγατρικών, µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής και δικαιώµατα ψήφου του Οµίλου.  
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Επωνυµία ενοποιούµενης 

Εταιρείας 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

Είδος 
συµµετοχής 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 100 % Άµεση Ολική 

ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ 100% Άµεση Ολική 

MEVGAL USA INC 100% Άµεση Ολική 

MEVGAL ENTERPRISES LIMITED 100% Άµεση Ολική 

MEVGAL BULGARIA EOOD 100% Έµµεση Ολική  

MEVGAL UK LIMITED 

 

100% Άµεση Ολική 

Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών 
συµπίπτει µε αυτή της µητρικής εταιρείας. 

Η Εταιρεία “∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” ιδρύθηκε στις 12/10/1990 µε την 
επωνυµία ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΕ .Το σύνολο των εταιρικών της µεριδίων αποκτήθηκε από την 
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ στις 08/11/1995. 

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλουεπί ιδιόκτητου οικοπέδου έκτασης 3802 

τετραγωνικών µέτρων όπουβρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της.∆ραστηριοποιείταιστον 
τοµέα της προώθησηςγαλακτοκοµικών 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 ∆ήµο Φερών Έβρου και σε ιδιόκτητο οικόπεδο 14.425 

τετραγωνικών µέτρων όπου είναι και οι βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις. Αντικείµενο 
εργασιών της εταιρείαςείναι η παραγωγή κυρίωςτυροκοµικών προϊόντων, πρώτων υλών 
τυροκοµικώνκαι προϊόντων γιαούρτης.Το βιοµηχανοστάσιο της εταιρείας από τον 
Σεπτέµβριο του 2010 είχε νοικιασθεί και η διάρκεια της ενοικίασης ήταν µέχρι την 
31/08/2012. Έχει διακοπείη οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας εν αναµονή 

αποφάσεων για το ρόλο της στηναναδιάρθρωση του Οµίλου. 

Η εταιρεία MEVGALUSAINC ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 µε µοναδική µέτοχο 
τηνΜΕΒΓΑΛ ΑΕ µε έδρα την Νέα Υόρκη των Η.Π.Αµε σκοπό την διαµεσολάβηση στις 
πωλησεις προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ στις Η.Π.Α και την διερεύνηση τις τοπικής 
αγοράςγια την επιτόπια παραγωγή γιαουρτιού.  

Η εταιρεία “MEVGALENTERPRISESLIMITED” ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002 µε 
µοναδική µέτοχο την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕµε έδρα την Λεµεσό της Κύπρου και είναι κάτοχος του 
συνόλου του κεφαλαίου της MEVGALBULGARIAEOOD. 

Η εταιρεία “MEVGALBULGARIAEOOD” τον Ιούνιο του 2002 µε µοναδικό εταίρο την 
MEVGALENTERPRISESLIMITED µε έδρα το VELINGRAD τηςΒουλγαρίας και σκοπό 
την παραγωγή πρώτης ύλης για παραγωγή κίτρινων τυριών . Η εταιρεία σταµάτησε την 
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παραγωγή της το 2005.Εντός του 2014 η Εταιρεία ρευστοποίησε το σύνολο των 
περιουσιακών της στοιχείων και εκκρεµούν οι εργασίες της λύσης της. 

Στις 27 Μαρτίου 2015 αποφασίστηκε η σύσταση θυγατρικής εταιρείας MEVGAL UK 

LIMITED, µε έδρα το Λονδίνο. Σκοπός της σύστασης, ήταν αρχικά η µεταβίβαση και στη 

συνέχεια η διαχείριση του συνόλου των εµπορικών σηµάτων και των ονοµασιών χώρου 

(domainnames) της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

Στις 29 Μαρτίου 2015 υπήρξε τροποποίηση του αρχικού συµφωνητικού, της 27ης Μαρτίου 
2015, µεταξύ της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και της MEVGAL UK και αφορούσε τόσο την αξία 

µεταβίβασης των σηµάτων όσο και του ποσοστού επί του οποίου θα προσδιορίζεται το 

δικαίωµα χρήσης των σηµάτων, τα οποία και αποφασίστηκε να προσδιοριστούν βάσει 
εκτίµησης από ανεξάρτητο οίκο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

Με απόφαση του ∆.Σ. της θυγατρικής εταιρείας MEVGAL UK στις 27 Μαρτίου 2015, 

αποφασίστηκε η εκχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης των σηµάτων και των domainnames 

στη BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC ως εξασφάλιση για τις απαιτήσεις της 
BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC έναντι της ΜΕΒΓΑΛ. Βάσει του ανωτέρω 

συµφωνητικού η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα 

σήµατος και των domainnames, ενώ σε περίπτωση που η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δεν ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της απέναντι στην BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC τότε αυτή 

δικαιούται να ικανοποιηθεί από τα παραπάνω δικαιώµατα. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προσδιόρισε την αξία των αλλοδαπών σηµάτων για τα οποία 

ολοκληρώθηκε η συναλλαγή της πώλησης σε περίπου € 2,3 εκ. Το ποσό αυτό 

αναγνωρίστηκε στα έσοδα χρήσης κατά την 31.12.2015 ενώ επιπλέον η εταιρεία 

αναγνώρισε δικαιώµατα χρήσης (royalties) επί των συγκεκριµένων σηµάτων για τις χρήσεις 
2015 και 2016.  

Τα ανωτέρω ποσά αναγνωρίστηκαν στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 (β) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις): Οι 
συµµετοχές της µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.  

(γ) Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες: 

(i) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: Οι συµµετοχές του Οµίλου σε εταιρείες στις 
οποίες ασκεί ουσιώδη επιρροή ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο και δεν είναι θυγατρικές, 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως. Οι παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν από τον Όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% 

και 50% δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας υποδηλώνει ουσιώδη επιρροή πάνω σε 
συγγενή εταιρεία, εκτός αν µπορεί να αποδειχτεί ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Με βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή στην συγγενή καταχωρείται στο κόστος κτήσεως 
πλέον των µεταβολών στο ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους θέση µετά την αρχική 

ηµεροµηνία κτήσεως, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Η ενοποιηµένη 

κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζει την αναλογία του Οµίλου στα αποτελέσµατα της 
συγγενούς. 

(ii) Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις: Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις 
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

37  

σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Όµιλο. 

 

Επωνυµία 

συνδεδεµένης 
Εταιρείας 

Ποσοστόσυµµετοχ
ής 

Είδοςσυµµετοχ
ής 

Μέθοδοςενοποίησ
ης 

 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚ
Η ΦΑΡΜΑ 

Α.Ε. 

 

20 % 

 

Άµεση 

 

Καθαρήθέση 

 

Οι οικονοµικές χρήσεις των συγγενών επιχειρήσεων συµπίπτουν µε αυτή της µητρικής 
εταιρείας. 

 

(δ) Νόµισµα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα 

λειτουργίας και παρουσίασης της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. των ελληνικών θυγατρικών της καθώς και 

των θυγατρικών της σε χώρες του εξωτερικού που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή 

Νοµισµατική Ένωση είναι το Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται 

σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού τα 

νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα 

νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες.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. 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από 

την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται 

στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν 

τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στη καθαρή θέση. 

Το νόµισµα λειτουργίας των θυγατρικών του Οµίλου σε χώρες του εξωτερικού που δεν 

εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση είναι κατά κανόνα το επίσηµο νόµισµα 

της εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία 

οικονοµικών καταστάσεων, όλα τα στοιχεία του ισολογισµού αυτών των θυγατρικών, 

µετατρέπονται σε Ευρώ, µε βάση την συναλλαγµατική ισοτιµία που βρίσκεται σε ισχύ την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση 

την µέση σταθµική ισοτιµία κατά την διάρκεια του έτους.  
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Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω µετατροπή καταχωρείται απευθείας 

σε ιδιαίτερο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων έως την πώληση, διαγραφή ή από-αναγνώριση 

κάποιας θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

(ε)Ασώµατα Πάγια Στοιχεία (εκτός υπεραξίας): Τα ασώµατα πάγια στοιχεία που 

αποκτώνται αυτοτελώς (κατά βάση λογισµικά προγράµµατα και µισθωτικά δικαιώµατα) 

καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, ενώ τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτώνται µέσω εξαγορών επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την 

ηµεροµηνία εξαγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στο κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους και µείον τυχόν σωρευµένες 

ζηµίες αποµείωσης.  

Όλα τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία έχουν προσδιορισµένη διάρκεια ζωής και εποµένως 
αποσβένονται κατά την διάρκειά της. Τα αποσβενόµενα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 

ερευνώνται για αποµείωση όταν υφίστανται σχετικές ενδείξεις αποµείωσης. 

Η απόσβεση των ασώµατων παγίων στοιχείων υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε 
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώµατων 
παγίων στοιχείων. 

Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 

Κατηγορία Ασώµατου Παγίου Στοιχείου  Ωφέλιµη ζωήσε έτη 

Λογισµικά  3-5 

Σήµατα / Εµπορικές Επωνυµίες  5-10 

 

(στ)Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 
πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού 
προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38«Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού». Τα έξοδα ανάπτυξης σε ένα 

επιµέρους έργο αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια όταν ο Όµιλος µπορεί να αποδείξει: α) 

ότι είναι εφικτή η τεχνική ολοκλήρωση µε σκοπό την εκµετάλλευση (µέσω χρήσης ή 

πώλησης), β) την πρόθεση και τη δυνατότητα του Οµίλου για την ανωτέρω εκµετάλλευση, 

γ) τη δηµιουργία µελλοντικού οικονοµικού οφέλους, δ) τη διαθεσιµότητα των πηγών για την 
ολοκλήρωση του ασώµατου παγίου και ε) τη δυνατότητα αξιόπιστης καταµέτρησης των 
εξόδων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.  

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. 
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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 31.12.2016. 

(ζ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδααναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όµιλο και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν 
αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να 

ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

Πώληση αγαθών: 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων 
πωλήσεων και του αναλογούντα φόρου προστιθέµενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν 
µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την 
ιδιοκτησία των αγαθών. 

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. 

Τόκοι: 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου. 

Μερίσµατα: 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψής τους έχει εγκριθεί 
από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που το διανέµουν. 

(η) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα και έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός) αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις 
τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.  

Ειδικά για τα γήπεδα, τα οικόπεδα και τακτήρια, κατά την αποτίµησή τους την 1
η
 

Ιανουαρίου 2010, χρησιµοποιήθηκε η εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος (σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1). Η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές 
εγνωσµένου κύρους, η δε αρχική υπεραξία αποτίµησης που προέκυψε κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΑ καταχωρήθηκε στα «Αποτελέσµατα εις νέον».Προκειµένου για την 
µεταγενέστερη επιµέτρηση της αξίας των γηπέδων των οικοπέδων και τωνκτηρίων, των 
µηχανηµάτων των µεταφορικών µέσων και του λοιπού εξοπλισµού η Εταιρεία υιοθέτησε το 
µοντέλο κόστους (συµφώνα µε το ∆ΛΠ 16) µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις 
τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. 

Για τα µηχανήµατα και µεταφορικά µέσα για τα οποία κατά τις προηγούµενα 

εφαρµοζόµενες λογιστικές αρχές υπολόγιζε τιςαποσβέσειςσύµφωνα µε τις διατάξεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας, η Εταιρεία επέλεξε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ 

να επαναϋπολογίσει τις αποσβέσεις µε βάση το χρόνο ωφέλιµης ζωής αυτών, (∆ΠΧΑ 1 
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παρ.11). Ανάλογα επαναϋπολογίσθηκαν και οι αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων της 
κατηγορίας αυτής. 

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 Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να 

επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος 
των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. 

Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή την 
απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη 

χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου 
περιλαµβάνονται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται 
το εν λόγω πάγιο. 

(θ) Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής 
µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών 
παγίων. 

 

Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

Κατηγορία Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια 25-65 έτη 

Μηχανήµατα και εξοπλισµός 10 - 22 έτη 

Μεταφορικά µέσα 8- 22 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3-10 έτη 

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. 

(ι) 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 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

41  

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 Εταιρείας συµπεριλαµβάνουν την υπεραξία της Εταιρείας που 
πωλήθηκε. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν 
προκύπτουν και δεν αντιλογίζονται. 

(κ) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: 

(i) Μη χρηµατοοικονοµικάστοιχεία ενεργητικού: 

Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση, οι 
λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για 

σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.Όταν η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία 

αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία 

προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. 
Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης, είναι 
η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της 
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 

Οι επενδύσεις του Οµίλου έχουν ταξινοµηθεί στις κατωτέρω κατηγορίες µε βάση τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση 

της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την 
ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

(λ) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνειόλα 

τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και 
επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα 

(βασιζόµενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει κόστη 

δανεισµού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίµων 
προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική 

λειτουργία του Οµίλου µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα 

εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 
πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της 
Εταιρείας.Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  
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(µ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 
απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη 

εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ, οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων, (υπόλοιπα που 
εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης), αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση 

την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.Ο Όµιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή 

πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των 
δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 
εκτιµώνται, για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων 
πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί 
πολιτική του Οµίλου να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

(ν) Επενδύσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες, µεβάσητην ουσία της 
σύµβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ηκατηγορίαστηνοποία ταξινοµείται 
κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο, διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς, ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία θα ταξινοµηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά 

στην αποτίµησή του, αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου 
αποτελέσµατος, είτε στα κέρδη ή στις ζηµιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, είτε στα 

λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια 

κεφάλαια. Ταχρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου, ταξινοµούνται ανάλογα 

µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους, σε µία από τις κάτωθι τρεις κατηγορίες: 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

• Απαιτήσεις και δάνεια, και 

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 

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

(1) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς 
σκοπούς. Πρόκειται για χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε σκοπό την επίτευξη κέρδους 
από βραχυπρόθεσµες µεταβολές των τιµών.  

(2) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις τα οποία κατά την 
αρχική αναγνώριση ταξινοµούνται στην συγκεκριµένη κατηγορία επειδή:  

(α) πρόκειται για στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε την στρατηγική του Οµίλου 
διαχειρίζονται, αξιολογούνται και παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους. Πρόκειται 
ουσιαστικά για επενδύσεις επιχειρηµατικών συµµετοχών, ή  
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(β) πρόκειται για στοιχεία που περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα παράγωγα, που 
διαφοροποιούν σηµαντικά τις ροές του κυρίως συµβολαίου και ο Όµιλος επιλέγει να 

ταξινοµήσει ολόκληρο το σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο στην κατηγορία αυτή.  

Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι 
µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων, ως αποτέλεσµα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις. 
Ηεύλογηαξίαπροσδιορίζεταιµε βάσητην τρέχουσα χρηµατιστηριακήαξία την ηµέρα 

κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

Περιλαµβάνουν, µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε 
σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία, δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές 
αγορές και για τα οποία ο Όµιλος δεν έχει σκοπό την άµεση πώλησή τους.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην 
αξία των δανείων και απαιτήσεων, αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου, 
όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται, ή υφίστανται µείωση της αξίας τους, 
καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. 

(iii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
περιλαµβάνουν, µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, 

ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση, ή, δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινοµηθούν 
σε άλλες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτή, 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, µε τις 
µεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά σε ειδικό αποθεµατικό των ιδίων 
κεφαλαίων. Το διαθέσιµο προς πώληση, είναι το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, για τα 

οποία, δεν υπάρχει καθορισµένος χρονικός ορίζοντας κράτησης και µπορούν να 

ρευστοποιηθούν, ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας, τις µεταβολές των επιτοκίων ή 

των τιµών.  

Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση στοιχείων του 
ενεργητικού, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια 

κεφάλαια,αναταξινοµούνται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου.  

Σε περίπτωση αποµείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζηµιών που µεταφέρεται από τα 

ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, συνίσταται στη διαφορά µεταξύ 
της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας, µείον κάθε ζηµιά αποµείωσης που έχει 
προηγουµένως αναγνωριστεί. 

Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση σε 
συµµετοχικό τίτλο ταξινοµηµένο ως διαθέσιµο προς πώληση, δεν αναστρέφονται µέσω 

των αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις προηγούµενων περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από αποµείωση 

χρεωστικών τίτλων, αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων, εάν η αύξηση, 
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(αναστροφή αποµείωσης), σχετίζεται µε γεγονότα που συνέβησαν µετά την 
αναγνώριση της αποµείωσης στην Κατάσταση των Αποτελεσµάτων.  

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά, προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της 
επένδυσης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, (ηµεροµηνία κλεισίµατος). Αναφορικά µε 
τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε 
βάση γενικά αποδεκτές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, βασίζονται σε 
πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην 
χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά 

της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένωνχρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης 
επενδύσεων.  

Έσοδα από τόκους χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
Μερίσµατα τίτλων διαθεσίµων προς πώληση, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν 
ο Όµιλος αποκτά το δικαίωµα επί των µερισµάτων. Συναλλαγµατικές διαφορές από την 
αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεωστικών τίτλων, αναγνωρίζονται στα κέρδη ή 

στις ζηµίες της περιόδου. 

(ξ) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού: 

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού, (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 

ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού), από-
αναγνωρίζονται όταν: 

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Ο Όµιλος, διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση 

προς τρίτους, να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την 
µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης. 

• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, ενώ παράλληλα, είτε, (α) έχει µεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, είτε, (β) δεν έχει µεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο 

του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα 

εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά 

παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, ή 

τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε, το στοιχείο του ενεργητικού, 

αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο 
περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή, η οποία έχει τη µορφή 

εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου, αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία 

µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού 
που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή, 

είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου 

ενεργητικού, (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται 
ταµειακά),ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου, είναι η αξία του 
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µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση 

την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε 
εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου, περιορίζεται στην 
χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 

άσκησης του δικαιώµατος. 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
παθητικού από-αναγνωρίζεται, όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. Όταν 
µία υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον 
ίδιο τρίτο, (δανειστή), µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή, όταν οι υφιστάµενοι όροι 
µιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται ουσιαστικά, τότε, από-αναγνωρίζεται η υφιστάµενη 

υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιηµένη και η διαφορά µεταξύ των δύο 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

(ο) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθµισης Κινδύνων: Τα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, όπως είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια 

συναλλάγµατος (currencyforwards) και οι συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 
(interestrateswaps), χρησιµοποιούνται για την διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου που 
προκύπτει από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

Όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικώς, αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και ακολούθως, αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς. Τα παράγωγα, απεικονίζονται στα περιουσιακά 

στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και στις υποχρεώσεις, όταν η εύλογη αξία είναι 
αρνητική. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιµή που έχουν σε µια ενεργό αγορά, 

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

H µέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζηµίας, εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει 
προσδιορισθεί ως αντισταθµιστικό στοιχείο και, εφόσον πρόκειται για αντιστάθµιση, από τη 

φύση του στοιχείου που αντισταθµίζει. 

Κέρδη ή ζηµίες από την µεταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των 
παραγώγων που δεν αναγνωρίζονται σαν µέσα αντιστάθµισης, αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση των αποτελεσµάτων. 

Η εταιρεία χρησιµοποιεί την λογιστική αντιστάθµισης, στην περίπτωση όπου, κατά την 
έναρξη της αντισταθµιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, η εταιρεία µπορεί να προσδιορίζει και να τεκµηριώνει την 
αντισταθµιστική σχέση, µεταξύ, του αντισταθµιζόµενου στοιχείου και του µέσου 
αντιστάθµισης, αναφορικά µε την διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική της για την 
ανάληψη της αντιστάθµισης. Επιπλέον, η λογιστική της αντιστάθµισης, ακολουθείται, µόνο 
όταν η αντιστάθµιση αναµένεται να είναι άκρως αποτελεσµατική και µπορεί να επιµετρηθεί 
µε αξιοπιστία και σε συνεχή βάση, για όλες τις καλυπτόµενες περιόδους αναφοράς, για τις 
οποίες, είχε προσδιοριστεί ως προς τον συµψηφισµό των µεταβολών της εύλογης αξίας, ή, 

των ταµειακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο. H σχέση 

αντιστάθµισης που χρησιµοποιεί η εταιρεία είναι η Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 
(cashflowhedge). Για σκοπούς χρήσης αντισταθµιστικής λογιστικής, οι αντισταθµίσεις 
ταξινοµούνται ως εξής: 

(i) Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας 
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Αντιστάθµιση εύλογης αξίας είναι, η αντιστάθµιση της έκθεσης στη διακύµανση της 
εύλογης αξίας ενός αναγνωρισµένου περιουσιακού στοιχείου, ή µιας υποχρέωσης, ή µιας 
µη αναγνωρισµένης βέβαιης δέσµευσης, ή µέρος αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριµένο 
κίνδυνο και θα µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα. Εάν η αντιστάθµιση της 
εύλογης αξίας, εκπληρώνει τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθµισης, τότε, το κέρδος ή 

η ζηµία από την εκ νέου επιµέτρηση του µέσου αντιστάθµισης στην εύλογη αξία, θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Επιπλέον, η λογιστική αξία του αντισταθµιζόµενου 
στοιχείου, προσαρµόζεται, µε το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από τη µεταβολή, της 
εύλογης αξίας του αντισταθµιζόµενου στοιχείου και αφορά στον αντισταθµιζόµενο 
κίνδυνο, µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.  

Κάθε προσαρµογή που απορρέει στη λογιστική αξία ενός αντισταθµιζόµενου 
χρηµατοοικονοµικού µέσου, το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία του καιγια το 

οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, αποσβένεται στα 

αποτελέσµατα µέχρι τη λήξη του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

 

(ii) Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Με την αντιστάθµιση των ταµειακών ροών, η επιχείρηση, προσπαθεί να καλύψει τους 
κινδύνους που προκαλούν µεταβλητότητα στις ταµειακές ροές και προέρχονται από ένα 

στοιχείο του ενεργητικού, ή µία υποχρέωση, ή µία µελλοντική συναλλαγή και η 

µεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσµα της χρήσης. 

Για τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που χαρακτηρίζονται ως 
αντισταθµιστικά µέσα σε µια σχέση αντιστάθµισης ταµειακών ροών, απαιτούνται 
συγκεκριµένοι λογιστικοί χειρισµοί. 

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθµισης, θα 

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

στην πιθανότητα εµφάνισης, στην αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης και στην 
αξιοπιστία της επιµέτρησής της. 

Το σκέλος του κέρδους ή της ζηµίας, του αντισταθµιστικού µέσου, που τεκµηριώνεται 
ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέσω 

της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, ενώ, το αναποτελεσµατικό µέρος του 
κέρδους ή της ζηµίας του µέσου αντιστάθµισης, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων στις περιόδους που τα αντισταθµιζόµενα στοιχεία επηρεάζουν το κέρδος 
ή την ζηµία όπως το αντισταθµιζόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή χρηµατοοικονοµικό 
έξοδο αναγνωρίζεται, ή, όπως σε µία προσδοκώµενη πώληση ή αγορά. 

(π) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Ο Όµιλος, θεωρεί τις καταθέσεις όψεως και τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου, ως χρηµατικά διαθέσιµα. Οι τυχόν τραπεζικές 
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο λογαριασµό δάνεια των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. 
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Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα, αποτελούνται 
από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω. 

(ρ) ∆άνεια (Οµολογιακά και Τραπεζών): Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις, καταχωρούνται 
αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των εισπρακτέων ποσών, 
µειωµένη µε τα σχετικά άµεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια 

ταξινοµούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν, ο Όµιλος διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωµα, να µεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης, τουλάχιστον 
12 µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινοµηθούν κατά την αρχική αναγνώριση 

σαν αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι 
κριτήρια. 

(i) Η ταξινόµηση, αντιστρέφει, ή, µειώνει, σε σηµαντικό βαθµό, τις επιδράσεις της 
λογιστικής ασυνέπειας, (accountingmismatch), που θα προέκυπτε, αν η υποχρέωση είχε 
αποτιµηθεί στο αναπόσβεστο κόστος. 

(ii) Οι εν λόγω υποχρεώσεις, αποτελούν µέρος µιας οµάδας υποχρεώσεων, οι οποίες, 
διαχειρίζονται, ή αξιολογούνται, ως προς την απόδοσή τους, στην βάση της εύλογης 
αξίας, σύµφωνα µε τις στρατηγικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του 
Οµίλου. 

(iii) Η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, περιέχει, ένα ενσωµατωµένο παράγωγο, το οποίο 

ταξινοµείται και αποτιµάται διακεκριµένα. 

(σ) Κόστη ∆ανεισµού:Τα κόστη δανεισµού, που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην 
απόκτηση, κατασκευή, ή παραγωγή, ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις 
προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις 
προϋποθέσεις, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται, µια σηµαντική 

χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ή για την πώλησή 

του. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, παύει, από την ηµέρα κατά την οποία 

ολοκληρώνεται η περίοδος προετοιµασίας και το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη χρήση που προοριζόταν. Τα κόστη δανεισµού αποσβένονται, 
σύµφωνα µε τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχουν 
κατανεµηθεί.  

(τ)Παροχές στο Προσωπικό: 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους, (εκτός 
από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης), σε χρήµα και σε είδος, αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως 
υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της, 
(προπληρωθέν έξοδο), µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση 

µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 
περιλαµβάνουν, εφάπαξ αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που 
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καταβάλλονται στους εργαζόµενους µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της 
υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου για παροχές συνταξιοδότησης, αφορούν τόσο 
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από 

τον Όµιλο, χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω πληρωµών σε ασφαλιστικές εταιρίες, ή, σε 
κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. 

(α) Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε 
Ασφαλιστικούς Φορείς, (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), µε αποτέλεσµα, να µην 
ανακύπτει νοµική υποχρέωση του Οµίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί 
να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόµενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται 
στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία. Η πληρωτέα εισφορά από τον 
Όµιλο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µετά 

και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

(β) Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (Μη χρηµατοδοτούµενο) 

Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012, η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους 
αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των 
καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης, εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 
αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την υπηρεσία, (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Η θεµελίωση δικαιώµατος συµµετοχής σε αυτά τα προγράµµατα, βασίζεται συνήθως στα 

χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου µέχρι την συνταξιοδότησή του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών, αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για 

την καθορισµένη παροχή, µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του 
προγράµµατος, (αποθεµατικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις 
µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος 
της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής, υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδος, (projectedunitcreditmethod). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016, το 
επιλεγµένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA CorporateOverall 10+ EUR 

indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι 
βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε 
σχέση µε τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες 
προβλέψεις. 

Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών, καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, 
όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για 

καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο, περιλαµβάνονται στο 

σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων και συνίστανται, από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το 

σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις όποιες 
πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19R, το οποίο περιλαµβάνει µια 
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σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, 
µεταξύ άλλων: 

• την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
την οριστική εξαίρεσή τους από τα αποτελέσµατα της χρήσης, 

• τη µη αναγνώριση, πλέον των αναµενόµενων αποδόσεων των επενδύσεων του 
προγράµµατος στα αποτελέσµατα της χρήσης, αλλά την αναγνώριση του σχετικού 

τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής, υπολογιζόµενου 

βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της 
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών, 

• την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσµατα της χρήσης, την 
νωρίτερα εκ των ηµεροµηνιών τροποποίησης του προγράµµατος, ή όταν 
αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση, ή η τερµατική παροχή, 

• λοιπές αλλαγές περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση 

ευαισθησίας 

(υ) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος:  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται, βάσει των φορολογικών ισολογισµών κάθε 
µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα, ή άλλα 

φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη 

για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει, τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει 
βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας, όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της 
δηλώσεις, προβλέψεις για πρόσθετους φόρους,προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις και υπολογίζεται, σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά 

θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 

(ii) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για 

όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές:  

• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από 
την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή παθητικού σε µία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση 

επιχειρήσεων και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 

κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 

• Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 
προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές απαιτήσεις 
και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 
φορολογητέο κέρδος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί, έναντι των εκπιπτόµενων 
προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών 
απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 
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• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που 
σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές, προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού, σε µια συναλλαγή που δεν 
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει, 
ούτε το λογιστικό κέρδος, ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 

• Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις 
σε θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, 
αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, στο βαθµό που είναι 
πιθανό, ότι, οι προσωρινές διαφορές, θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον 
και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος, το οποίο, θα χρησιµοποιηθεί έναντι 
των προσωρινών διαφορών. 

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, εκτιµώνται, σε κάθε ηµεροµηνία του 
ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων, µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων 
από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται, µε 
βάση, τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση 

που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς 
συντελεστές, (και φορολογικούς νόµους), που είναι σε ισχύ, ή έχουν θεσµοθετηθεί 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

• Ο φόρος εισοδήµατος, που σχετίζεται µε στοιχεία, τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ 

ευθείας στα ίδια κεφάλαια, καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 

(φ) Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που 
µεταφέρουν στην Εταιρεία ή στον Όµιλο ουσιωδώς, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται, κατά την έναρξη της 
µίσθωσης, στην εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου, ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη 

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 
επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσηςτης 
χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν 
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, χρεώνονται στα αποτελέσµατα. 

Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια, αποσβένονται, µε βάση, τη µικρότερη περίοδο 

από την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου, ή, την διάρκεια της µίσθωσης.  

Μισθώσεις, όπου ο εκµισθωτής, διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας του παγίου, καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των 
λειτουργικών µισθωµάτων, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων, σε 
σταθερή βάση, κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

Για συναλλαγές πώλησης και επαναµίσθωσης, (saleandleaseback), που συνιστούν 
χρηµατοδοτική µίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης 
του περιουσιακού στοιχείου αυτού, σε σχέση µε την λογιστική του αξία, δεν 
αναγνωρίζεται άµεσα ως έσοδο από την Εταιρεία και εµφανίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις ως έσοδο εποµένων χρήσεων, το οποίο αποσβένεται, σύµφωνα µε την 
διάρκεια της µίσθωσης. 
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Αν η εύλογη αξίατου περιουσιακού στοιχείου, κατά την χρονική στιγµή µίας συναλλαγής 
πώλησης και επαναµίσθωσης, είναιµικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζηµία 

που προκύπτει από την διαφορά, µεταξύ της λογιστικής αξίαςκαι της εύλογης αξίας, δεν 
αναγνωρίζεται αµέσως, εκτός αν υπάρχει αποµείωση της αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

36. 

(χ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις, που αφορούν την επιδότηση ενσώµατων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία, όταν υπάρχει 
εύλογη βεβαιότητα, ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της 
θα τηρηθούν. 

Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων, σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, βάσει, της αναµενόµενης 
ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων.  

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την συστηµατική συσχέτισή τους µε τα 

επιχορηγούµενα έξοδα. 

(ψ) Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις 
αναγνωρίζονται όταν, ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις, ως 
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής 
πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε, να 

απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν 
σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 
σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές, µε έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος, αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος και όπου κρίνεται απαραίτητο, 
τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. 

 Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη, είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον ηεισροή οικονοµικών ωφελειών 
είναι πιθανή.  

 (ω)Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση:Ο Όµιλος 
ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων σαν κατεχόµενα προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να ανακτηθεί 
κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή 

µια οµάδα στοιχείων, (περιουσιακών και υποχρεώσεων), σαν κατεχόµενα προς πώληση, 

είναι, το περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην 
παρούσα τους κατάσταση, η ολοκλήρωση της πώλησης, να εξαρτάται µόνο από συνθήκες 
που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να 

είναι εξαιρετικά πιθανή. 
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Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

• να υπάρχει δέσµευση της διοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο πώλησης των 
περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας. 

• να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής. 

• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα 

αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών 
στοιχείων. 

• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί, εντός ενός έτους από την ηµέρα που το 
περιουσιακό στοιχείο, ή η οµάδα στοιχείων, ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα προς 
πώληση, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, και 

• οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν, προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο 

πώλησης, θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι, δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές 
τροποποιήσεις στο σχέδιο, ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί. 

Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου, ή της οµάδας στοιχείων 
και υποχρεώσεων, ως κατεχόµενων προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο, (ή όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα), αποτιµώνται 
µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΑ. 

Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία, (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων), που ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση, αποτιµώνται, (µετά την 
αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω), στην χαµηλότερη αξία, µεταξύ, της αξίαςπου αυτά 

φέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους, µειωµένης κατά τα 

άµεσα έξοδα διάθεσης και οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως.Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας, σε µεταγενέστερη 

αποτίµηση, θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της 
αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης. 

Από την ηµέρα κατά την οποία, ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό στοιχείο, 
(ή τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν 
λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 

(αα) Μετοχικό κεφάλαιο:Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει, την αξία των µετοχών της 
µητρικής Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που 

καταβλήθηκε, πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή, καταχωρείται στον λογαριασµό 
«υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες, που διενεργούνται, σε σχέση µε την 
έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων, καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα 

έσοδα της έκδοσης. 

(αβ) ∆ιανοµή 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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(αγ) Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζηµιών)της 
Εταιρείας 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 Εταιρείαςκατά τη διάρκεια της χρήσης 
για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές.  

Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα 

προσαρµοσµένα κέρδη κατά µετοχή να είναι ίδια. 

(αδ) 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. 

(αε) Συνδεόµενα µέρη 

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

(αστ) 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.  

(αζ) Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2016 

χρησιµοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015.  

∆ιαφορές 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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2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων 
έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο (α) 

παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και έχουν υιοθετηθεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η 
Ιανουαρίου 2016, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες του Οµίλου. Στην παράγραφο 

(β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα 

πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

(α) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων 
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στις Οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν 
για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 προσαρµοσµένων µε τα 

νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν 
την 1η Ιανουαρίου 2016. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές 
εργαζοµένων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/02/2015) 

Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 
Εργαζοµένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή 

τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που 
είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι 
εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 

Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - 

Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά 

θέµατα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα 

που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου 
ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, 
∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση 

τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 16 /∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική 

αναδιατύπωση των σωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών 
∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και 
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών 

σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της 
απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και 
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές 
Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 

38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος 
µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των 
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το 

IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον 
υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα 

που δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

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

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων 
αλλάζει η χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση 

αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο 
τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι 
καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η 

παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του 
∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσειςδεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την 
επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει 
της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η 

οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  
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• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες 

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

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ -

Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα 

Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις 
µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του 

∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο 
προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην 
ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και 
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για 

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

 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες 
απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης 
κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρµόζεται για ετήσιες 

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

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν 
επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ 

παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που 

σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιηµένες/ εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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(β) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων 
τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» 

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

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. 

Σκοπός του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των 
χρηµατοοικονοµικών αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες 
δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, 

σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση 

συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εν αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το 

εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην 
αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών 
Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται 
το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 

Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα 

πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη 

συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις 
και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», 

καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 

έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την 
ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» 

αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών 

Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB 

ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 

αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και 
αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον ∆εκέµβριο 
του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν 
αναµονή των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό 
βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. 

Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που 
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο 
πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για 

την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 

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

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης 
για µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο 

λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο 

Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, 
αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για 

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 
οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους 
επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που 
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προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία 

σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 
εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 
βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε 
τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε 
συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε 
τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης 
στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που 
διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών 
βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε 
συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους 
όρους και προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία 

µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε 
διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε 

συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών 
λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. 
Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές 
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 
εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 

κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του 

∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση 
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επικάλυψης»). Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – 

Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα 

Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: 

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των 
βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: 

Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον 
αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και 
∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της 
Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση 

συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή 

προκαταβολικά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 
κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2018) 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές 
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε 
επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη 

χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε 
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως 
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική 

τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί, όπως η ∆ιοίκηση 

προβαίνει σε κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών 
ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα 

και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα, ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. 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 ∆ιοίκησης του Οµίλου 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: 

(α) Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας  

Ο Όµιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση, και ενδιάµεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 

αποµείωσης. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης, γίνεται προσδιορισµός της αξίας 
χρήσης, (valueinuse), των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών στις οποίες έχει 
κατανεµηθεί η υπεραξία.  

Ο εν λόγω προσδιορισµός της αξίας χρήσης, απαιτεί να γίνει µία εκτίµηση των µελλοντικών 
ταµειακών ροών της κάθε σηµαντικής µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και να επιλεγεί 
το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε βάση το οποίο, θα καθοριστεί, η παρούσα αξία 

των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών.  

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.  

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. 
Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές 
εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής 
καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 
επιχείρησης. Ο Όµιλος, αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού 
ελέγχου, βασιζόµενος σε εκτιµήσεις, για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως 
θα οφείλονται. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν, µετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους, είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές, θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για 

αναβαλλόµενους φόρους, στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών 
έλαβε χώρα. 
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(γ) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες, στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά 

κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους 
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, που µπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται 
σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες, βασίζονται στα 

µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν.  

(δ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όµιλος, διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους 
πελάτες, όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις, οι οποίες, καταδεικνύουν ότι,η είσπραξη της 
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της, ή κατά ένα µέρος, δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου, προβαίνει, σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 
επισφαλείς απαιτήσεις, σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν, βάσει, επεξεργασίας 
ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  

(ε) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

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

αναλογιστική µελέτη, περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση 

του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι 
παραδοχές που χρησιµοποιούνται, εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους.  

(στ) Ενδεχόµενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016. 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 του Οµίλου στο µέλλον. 

(ζ) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε 
χρήση. Την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι, οι ωφέλιµες ζωές 

αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  
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(η) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία, ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν, γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες, υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, η ∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές 
από το περιουσιακό στοιχείο, ή, την µονάδα ταµειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο 
συντελεστή προεξόφλησης, για να υπολογίσει την παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµειακών ροών.  

(θ) Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της 
αποκτώµενης επιχείρησης, συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά την επιµέτρηση των εύλογων αξιών, η ∆ιοίκηση 

χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, σχετικά µε τις µελλοντικές ταµειακές ροές, ωστόσο, τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα, ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιµέτρηση, 

µετά την αρχική αναγνώριση, θα επηρεάσει την επιµέτρηση της υπεραξίας.  

(ι) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η ∆ιοίκηση, χρησιµοποιεί τεχνικές αποτίµησης της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, όπου δεν είναι διαθέσιµες τιµές από ενεργό αγορά. Λεπτοµέρειες των 
χρησιµοποιούµενων παραδοχών, αναλύονται στις αντίστοιχες σηµειώσεις, των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Για την εφαρµογή των τεχνικών αποτίµησης, η ∆ιοίκηση 

χρησιµοποιεί εκτιµήσεις και παραδοχές, οι οποίες, είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά συνεπείς, 
µε τις υπάρχουσες πληροφορίες, όπου οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούσαν, ώστε να 

αποτιµήσουν ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η 

∆ιοίκηση χρησιµοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα 

χρησιµοποιηθούν. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγµατικές τιµές 
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 

(κ) Αβέβαιη Έκβαση Εκκρεµών Επίδικων Υποθέσεων  

Ο Όµιλος εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των 
Οικονοµικών Καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες 
υποθέσεις κατά του Οµίλου, βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία του Οµίλου και 
των συνεργαζόµενων δικηγορικών γραφείων, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται  

 

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Στη χρήση 2016 δεν υπήρχαν µεταβολές στον Οµιλο. 
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5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας αφορά, κυρίως, σε πωλήσεις προϊόντων και 
εµπορευµάτων και αναλύεται ως εξής: 

   O OMIΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Πωλήσεις προϊόντων 107.789  107.429 107.789  108.226 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 1.278  2.675 1.278  1.787 

Πωλήσεις υπηρεσιών 29  - 20  31 

Πωλήσεις λοιπών 
αποθεµάτων 

512  525 512  241 

Σύνολο 109.608 110.429 109.599   110.285 

 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 13.941  15.814  13.941  15.703 

Έξοδα κοινωνικής 
ασφάλισης 

3.646  4.179  3.646  4.028 

Κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 

486  529  486  529 

∆ιαφορές καταβολών στο 

προσωπικό 

179  41  179  41 

Λοιπές παροχές σε 
εργαζοµένους 

97  44  97  44 

Σύνολο 18.349  20.607  18.349  20.345 

Απασχολούµενο προσωπικό 

(άτοµα) 658   744   658   692 
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7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Αποσβέσεις ενσώµατων 
περιουσιακών στοιχείων 

4.003  4.165  3.951  4.062 

Αποσβέσεις άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

55  61  53  61 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (175)  (221)  (155)  (184) 

Σύνολο αποσβέσεων 3.883  4.005  3.848  3.939 

Πλέον: Ποσά που πιστώθηκαν 
στα λοιπά έσοδα  (175) (221) (155) (184) 

Σύνολο αποσβέσεων που  

επιβάρυνε τις λοιπές 

λειτουργίες 4.058 4.226 4.003 4.123 

 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού  

18.349  20.607  18.349  20.345 

Κόστος αναλωθέντων 
αποθεµάτων 

62.282  66.464  62.282  66.674 

Αποσβέσεις ενσώµατων 
παγίων 

3.951  4.165  3.951  4.062 

Αποσβέσεις άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

53  61  53  61 

Έξοδα διαφήµισης & 

προώθησης πωλήσεων 
2.907  2.436  2.907  2.436 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.594  4.777  5.254  4.752 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 131  113  123  111 

Αµοιβές παροχών κοινής 
ωφέλειας 

1.408  1.605  1.408  1.593 

Ενοίκια λειτουργικών 
µισθώσεων 

395  453  395  453 

Λοιπές παροχές τρίτων 906  890  904  890 

Ασφάλιστρα 222  211  222  211 

Επιδιόρθωση και 
συντήρηση ενσώµατων 
παγίων 

410  412  409  405 

Φόροι – Τέλη 540  463  540  461 

Έξοδα µεταφορών 3.558  3.454  3.558  3.438 

Έξοδα ταξιδίων 143  113  143  113 

∆ωρεές επιχορηγήσεις -  1  -  1 

Συνδροµές-Εισφορές 25  15  24  15 

Έξοδα γραφικής ύλης  47  50  46  50 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Αναλώσεις διάφορων 
υλικών 

232  206  232  206 

Προβλέψεις υποτίµησης 
χρεογράφων 

12  43  12  43 

Λοιπά 482  835  481  1.268 

Σύνολο 100.648  107.374  101.293  107.588 

        

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ     

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

Κατανοµή ανά 

λειτουργία 31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Κόστος πωλήσεων 77.646  83.135  77.646  83.042 

Έξοδα διάθεσης 19.376  20.027  20.021  20.334 

Έξοδα διοίκησης 3.461  4.034  3.461  4.034 

Λοιπά έξοδα (έρευνας και 
ανάπτυξης) 

165  178  165  178 

100.648  107.374  101.293  107.588 

Πλέον: Ποσά που χρεώθηκαν στα :       

Λοιπά Έσοδα / Έξοδα 55  -  -  - 

Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στα       

Λοιπά έξοδα 

(Εξοδαερευνας και 
ανάπτυξης)  - 178 - 178 

Σύνολο εξόδωνπου  

100.648 107.196 101.293 107.410 

επιβάρυνε τις λοιπές 

λειτουργίες 

Κατά τη χρήση 2016 τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εµφανίζονται στα αποτελέσµατα στα έξοδα 

διοίκησης και διάθεσης. Αντιθέτως, κατά τη χρήση 2015 επιβάρυναν τα λοιπά έξοδα.  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Αντιστοίχως, Ευρώ 55χιλ. αφορούν αποσβέσεις της θυγατρικής εταιρείας ΕΒΡΟΓΑΛ, οι οποίες 
στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της εµφανίζονται στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/ έξοδα». 

Σηµειώνουµε, ότι η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα και συνεπώς το κόστος αυτό δεν µπορεί να 

επιβαρύνει το κόστος παραγωγής.  

 

9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α (ΕΞΟ∆Α) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Λοιπά έσοδα                

Αποσβέσεις ληφθεισών 
επιχορηγήσεων  

173  221  154  184 

Επιδοτήσεις από ΟΑΕ∆ 227  6  227  6 

Έσοδα από ενοίκια 137  137  137  137 

Κέρδη από πώληση 

σηµάτων 
-  -  -  2.368 

Παρεπόµενες των 
πωλήσεων υπηρεσίες 

224  242  224  242 

Εκτακτα και ανόργανα 

έσοδα και κέρδη 

203  179  203  179 

Έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων 

56  321  56  321 

Λοιπά έσοδα -  3  -  3 

  1.021  1.109  1.001  3.440 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Λοιπά έξοδα               

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης 
Περιουσίας και λοιποί 
Φόροι 

1  -  -  - 

Προβλέψεις αποµείωσης 
απαιτήσεων 

(3.243)  (19.119)  (3.243)  (18.769) 

Εκτακτα και ανόργανα 

έξοδα και ζηµίες 
(571)  (993)  (508)  (309) 

Έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων 

(347)  (226)  (347)  (226) 

Λοιπά έξοδα (Εξοδαερευνας 
και ανάπτυξης) 

-  (177)  -  (177) 

  (4.160)  (20.515)  (4.099)  (19.481) 

Λοιπά έσοδα /(έξοδα) 

καθαρό (3.140) (19.406) (3.098) (16.041) 
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10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α) 

Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος έχει ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Έξοδα τόκων               

Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά 

δάνεια (3.034) (4.210) (2.925) (4.147) 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις (factoring) (1.116) (1.133) (1.116) (1.133) 

Προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών  (64) (2) (64) (2) 

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών & 

συναφή έξοδα  (496) (262) (496) (256) 

Χρηµ/κό κόστος 
αναλογιστικής µελέτης (66)  -  (66)  - 

∆ιαγραφή συµµετοχών σε 
θυγατρικές -  -  (117)  - 

(4.777) (5.607) (4.786) (5.538) 

Έσοδα τόκων τραπεζικών 
καταθέσεων 3 157 3 157 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / 

έξοδα (καθαρό) (4.775) (5.450) (4.783) (5.381) 

 

 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και µετά την εφαρµογή του νέου φορολογικού Νόµου 
4334/2015, ο φορολογικός συντελεστής της χρήσης 2016 ανέρχεται σε 29% (2015: 29%). 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (73)  -  -  - 

Φόρους εισοδήµατος προηγ. 
χρήσεων  589 (1.845) 589 (1.845) 

Αναβαλλόµενος φόρος 
(έξοδο/έσοδο)Ζ (226) 6.107 (224) 6.054 

Σύνολο 291 4.262 365 4.210 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

31.12.2016   31.12.2015 31.12.2016   31.12.2015 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 1.020 (21.658) 425 (18.547) 

Φορολογικός συντελεστής 
(%) 29% 29% 29% 29% 

Φόρος υπολογισµένος µε 

βάση τους (73) 6.281 - 5.379 

ισχύοντες  φορολογικούς 

συντελεστές  (29%) 

Πρόσθετοι φόροι και 
προσαυξήσεις 
προηγουµένων χρήσεων 589 (1.845) 589 (1.845) 

Ζηµίες για τις οποίες δεν 
λογίστηκε αναβαλλόµενος 
φόρος (1.723) 340 (1.723) 340 

Μεταβολή λόγω αύξησης 
φορολογικών συντελεστών - - - 336 

Λοιπές φορολογικές 
προσαρµογές 
αναβαλλόµενης φορολογίας 1.497   (514)   1.499   - 

Σύνολο 291   4.262   365   4.210 

Πραγµατικός φορολογικός 

συντελεστής (28,49)% 19,68% (85,90)% 22,70% 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Έως και τη 

χρήση 2010 τα φορολογικά αποτελέσµατα έχουν καταστεί οριστικά καθώς έχει παρέλθει η 5ετία 

παραγραφής. Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκειται στη 

διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης.Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό 

που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, η Εταιρεία, πληροί τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έλαβε Έκθεση Φορολογικής 

Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α 

παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο 

δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η 

∆ιοίκηση εκτιµά ότι σε ενδεχόµενους µελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, 

εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές µε σηµαντική 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2016, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά 

τη δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2016. Αν µέχρι την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε 

την πρόσφατη σχετική νοµοθεσία, ο έλεγχος κατέστη πλέον προαιρετικός. Η Εταιρεία επέλεξε 

να συνεχίσει να λαµβάνει το Ετήσιο Πιστοποιητικό. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι χρήσεις των Εταιρειών του Οµίλου για τις οποίες δεν 
έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές: 

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ε∆ΡΑ ΑΝΕΛΕΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Κουφάλια Θεσσαλονίκης 2011-2016 

ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Φέρες ‘Έβρου 2011-2016 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

Βόλος 2011-2016 

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 

υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσει στις 

χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι. 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Σηµειώνεται ότι για την Ελλάδα ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου έγινε µε το 

συντελεστή 29%. 

H κίνηση της αναβαλλόµενηςφορολογικήςαπαίτησης/(υποχρέωσης)κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 για τον Όµιλο, έχει ως ακολούθως: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

1-Ιαν-16   (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσµατα  

  (Χρέωση)/ 

Πίστωση στην 

καθαρή θέση 

  31-∆εκ-16 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση/ (υποχρέωση): 
              

Επισφαλείς απαιτήσεις 6.656   1.062   -   7.718 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 911   (68)   (5)   839 

Αποµείωση συµµετοχών 1   -   -   1 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (10.304)   552   -   (9.527) 

Επιχορηγήσεις 243   (50)   -   193 

Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες 

5.348   (1.723)   -   3.625 

Σύνολο  2.855   (226)   (5)   2.849 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

1-Ιαν-15   (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσµατα  

  (Χρέωση)/ 

Πίστωση στην 

καθαρή θέση 

  31-∆εκ-15 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση/ (υποχρέωση): 
              

Επισφαλείς απαιτήσεις 1.006   5.650   -   6.656 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 890   88   (67)   911 

Αποµείωση συµµετοχών 1   -   -   1 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (10.010)   (294)   -   (10.304) 

Επιχορηγήσεις 278   (35)   -   243 

Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες 

4.650   698   -   5.348 

Σύνολο  (3.185)   6.107   (67)   2.855 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης/(υποχρέωσης)κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων που έληξαν την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 για την Εταιρεία, έχει ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1-Ιαν-16   (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσµατα  

  (Χρέωση)/ 

Πίστωση στην 

καθαρή θέση 

  31-∆εκ-16 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση/ (υποχρέωση): 
              

Επισφαλείς απαιτήσεις 6.656  1.062  -  7.718 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 911  (68)  (5)  839 

Αποµείωση συµµετοχών 252  -  -  252 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (10.331)  549  -  (9.782) 

Επιχορηγήσεις 240  (45)  -  195 

Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες 

5.348  (1.723)  -  3.625 

Σύνολο  3.076  (224)  (5)  2.848 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1-Ιαν-15   (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσµατα  

  (Χρέωση)/ 

Πίστωση στην 

καθαρή θέση 

  31-∆εκ-15 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση/ (υποχρέωση): 
              

Επισφαλείς απαιτήσεις 910   5.746   -   6.656 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 879   99   (67)   911 

Αποµείωση συµµετοχών 226   26   -   252 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (9.837)   (494)   -   (10.331) 

Επιχορηγήσεις 261   (21)   -   240 

Μεταφερόµενες φορολογικές 
ζηµίες 

4.650   698   -   5.348 

Σύνολο  (2.911)   6.054   (67)   3.076 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

απεικονίζονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση οικονοµικής θέσης ως εξής: 

 
Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρεία 

 
2016   2015 

 
2016   2015 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση (9.527) (10.304) (9.782) (10.331) 

Αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση  12.376 13.158 12.629 13.407 

Καθαρή αναβαλλόµενη 

φορολογική 

2.849 2.855 2.848 3.076 (υποχρέωση)/απαίτηση 

 

 

 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Γήπεδα   Κτίρια και 
εγκαταστάσ

εις 

  Μηχανήµατα 

και 
εξοπλισµός 

  Μεταφορικά 

µέσα 

  Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

  Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 

  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ                           

1
η
 Ιανουαρίου 2016 9.385   28.443   62.142   3.868   9.837   51   113.726 

Προσθήκες/ Μεταφορές -   59   383   -   446   -   888 

Πωλήσεις/ διαγραφές  (300)   (22)   (220)   (100)   (132)   (11)   (784) 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 9.385   28.480   62.305   3.768   10.151   40   113.830 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                         

1
η
 Ιανουαρίου 2016 -   (8.694)   (41.904)   (2.464)   (8.707)   -   (61.769) 

Αποσβέσεις χρήσεως -   (1.196)   (2.387)   (187)   (234)   -   (4.003) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -   9   189   48   131   -   377 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 -   (9.881)   (44.102)   (2.604)   (8.810)   -   (65.395) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   
 

                  

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 9.385   18.599   18.203   1.165   1.342   40   48.435 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Γήπεδα   Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

  Μηχανήµατα 

και 
εξοπλισµός 

  Μεταφορικά 

µέσα 

  Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

  Ακινητοποιήσ
εις υπό 

εξέλιξη 

  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ                           

1
η
 Ιανουαρίου 2015 9.470   28.866   62.016   4.228   9.827   30   114.437 

Προσθήκες -   2   256   50   324   21   653 

Πωλήσεις/ διαγραφές  (85)   (425)   (130)   (410)   (314)   -   (1.364) 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 9.385   28.443   62.142   3.868   9.837   51   113.726 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                         

1
η
 Ιανουαρίου 2015 -   (7.237)   (39.400)   (2.485)   (8.795)   -   (57.917) 

Αποσβέσεις χρήσεως -   (1.238)   (2.518)   (195)   (214)   -   (4.165) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -   (219)   14   216   302   -   313 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 -   (8.694)   (41.904)   (2.464)   (8.707)   -   (61.769) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                            

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 9.385   19.749   20.238   1.404   1.130   51   51.957 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Γήπεδα   Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

  Μηχανήµατα 

και 
εξοπλισµός 

  Μεταφορικά 

µέσα 

  Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισµός 

  Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 

  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ                           

1
η
 Ιανουαρίου 2016 9.356  27.810  61.458  3.855  9.815  51  112.345 

Προσθήκες -  59  383  -  446  -  888 

Πωλήσεις/ διαγραφές  (300)  (22)  (220)  (100)  (132)  (11)  (784) 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 9.056  27.847  61.621  3.755  10.129  40  112.449 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                         

1
η
 Ιανουαρίου 2016 -  (8.284)  (41.312)  (2.455)  (8.685)  -  (60.736) 

Αποσβέσεις χρήσεως -  (1.178)  (2.352)  (187)  (234)  -  (3.951) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  9  189  48  131  -  377 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 -  (9.452)  (43.475)  (2.595)  (8.788)  -  (64.310) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                       

31
η
 ∆εκεµβρίου 2016 9.056  18.394  18.146  1.161  1.342  40  48.139 

 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Γήπεδα   Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

  Μηχανήµατα 

και 
εξοπλισµός 

  Μεταφορικά 

µέσα 

  Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισµός 

  Ακινητοποιήσεις 

υπό εξέλιξη 

  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ                           

1
η
 Ιανουαρίου 2015 9.356   27.808   61.326   4.208   9.666   30   112.394 

Προσθήκες -   2   256   50   324   21   653 

Πωλήσεις/ διαγραφές  -   -   (124)   (403)   (175)   -   (702) 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 9.356   27.810   61.458   3.855   9.815   51   112.345 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                         

1
η
 Ιανουαρίου 2015 -   (7.083)   (38.970)   (2.508)   (8.647)   -   (57.208) 

Αποσβέσεις χρήσεως -   (1.201)   (2.453)   (195)   (213)   -   (4.062) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -   -   111   248   175   -   534 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 -   (8.284)   (41.312)   (2.455)   (8.685)   -   (60.736) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ                       

31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 9.356   19.526   20.146   1.400   1.130   51   51.608 

Επί των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ύψους 
55.186.617,34 ευρώ.



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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13. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    Λογισµικό Λοιπά Σύνολο   Λογισµικό Λοιπά Σύνολο 

Κόστος κτήσεως                 

1
η
 Ιανουαρίου 2016   1.538 324 1.648  1.536 316 1.852 

Προσθήκες   39 11 50  39 11 50 

Πωλήσεις/ διαγραφές   - - -  - - - 

31
η ∆εκεµβρίου 2016   1.577 335 1.698  1.575 327 1.902 

 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις              

1
η
 Ιανουαρίου 2016   (1.494) (101) (1.595)  (1.493) (94) (1.587) 

Αποσβέσεις χρήσης   (24) (31) (55)  (22) (31) (53) 

Πωλήσεις/ διαγραφές   - - -  - - - 

31
η ∆εκεµβρίου 2016   (1.518) (132) (1.650)  (1.515) (125) (1.640) 

                  

Αναπόσβεστη αξία  

  60 203 263 61 202 263 

την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2016 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Λογισµικό Λοιπά Σύνολο  Λογισµικό Λοιπά Σύνολο 

Κόστος κτήσεως                 

1η Ιανουαρίου 2015   1.534 293 1.648   1.532 285 1.817 

Προσθήκες   4 31 35   4 31 35 

Πωλήσεις/ διαγραφές   - - -   - - - 

31η ∆εκεµβρίου 2015   1.538 324 1.683   1.536 316 1.852 

 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις              

1
η
 Ιανουαρίου 2015   (1.475) (59) (1.534)   (1.474) (52) (1.526) 

Αποσβέσεις χρήσης   (19) (42) (61)   (19) (42) (61) 

Πωλήσεις/ διαγραφές   -  -  -   - - - 

31
η ∆εκεµβρίου 2015   (1.494) (101) (1.595)   (1.493) (94) (1.587) 

Αναπόσβεστη αξία  

  44 223 267   43 222 265 

την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2015 

 

  

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε άµεσες θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις 
αυτών για τις χρήσεις 2016και 2015αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης -   -   117 240 

Προσθήκες -   -   1 1 

Αποµείωση -   -   (117) (123) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης -   -   1 117 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Έταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

31
η ∆εκεµβρίου 2016 

Επωνυµία Κόστος  Αποµείωση  
Αξία 

Ισολογισµού  

 Χώρα 

εγκατάστασης  

 Ποσοστό 

συµµετοχής  

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 568 568 - ΕΛΛΑ∆Α  100,00% 

ΕΒΡΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 377 377 - ΕΛΛΑ∆Α  100,00% 

MEVGAL ENTERPRISES 

LIMITED 2 2 - ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 

MEVGAL USA INC 163 163 - Η.Π.Α. 100,00% 

 MEVGAL UK LIMITED 1 - 1 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00% 

  1.111 1.110 1     

 

 

 

 

 

31
η ∆εκεµβρίου 2015 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Επωνυµία  Κόστος Αποµείωση  
Αξία 

Ισολογισµού  
  

 Χώρα 

εγκατάστασης  

 Ποσοστό 

συµµετοχής  

            

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 568 568 -   ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 

ΕΒΡΟΓΑΛΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣΑ.Β.Ε.Ε. 377 300 77   ΕΛΛΑ∆Α 100,00% 

MEVGAL ENTERPRISES 

LIMITED 2 2 -   ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 

MEVGAL USA INC 163 123 40   Η.Π.Α. 100,00% 

MEVGAL UK LIMITED 1 - 1  

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

100,00% 

  1.111 993 117       

 

15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ο Όµιλος έχει τις παρακάτω συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες, οι οποίες λόγω σηµαντικής 
επιρροής ταξινοµούνται ως συγγενείς και αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις:  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 180   215   233   233 

Αποµείωση -   (10)   -   -  

Κέρδος/(Ζηµιές) από 

συγγενείς επιχειρήσεις 
ενοποιούµενες µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης (9)   (25)   -    - 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 171   180   233   233 

Η παραπάνω συγγενής εταιρεία δεν είναι εισηγµένη σε κάποιο Χρηµατιστήριο Αξιών και 
κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηµατιστηριακές αξίες.  

 

  



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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16. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτελούν κυρίως συµµετοχές στο 

µετοχικό κεφάλαιο µη εισηγµένων εταιρειών και αποτιµώνται στο κόστος όταν η εύλογη 

αξία τους δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται παρακάτω.  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 88   88   88   88 

Προσθήκες -   -         

Πωλήσεις / διαγραφές -   -   -   - 

Αποµείωση -   -   -   - 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 88   88   88   88 

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

31
η ∆εκεµβρίου 2016 

Επωνυµία  Κόστος   Αποµείωση    
 

ΑξίαΙσολογισµού  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 88   -   88 

ΕΠΙΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ 1   1   - 

IMESE INSTITUTE OF MANAG.& 

ENTER/SPHIP OF SOYTHEAS 3   3   - 

  92   4   88 

 

31
η ∆εκεµβρίου 2015 

Επωνυµία  Κόστος   Αποµείωση    
 

ΑξίαΙσολογισµο
ύ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Α.Ε. 88   -   88 

ΕΠΙΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ 1   1   - 

IMESE INSTITUTE OF MANAG.& 

ENTER/SPHIP OF SOYTHEAS 3   3   - 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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  92   4   88 

 

17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 13   56   13   56 

Πωλήσεις / διαγραφές -   -   -   - 

Αποµείωση (12)   (43)   (12)   (43 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 1   13   1   13 

 

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

ATTICA BANK 31/12/2016   31/12/2015 

Κόστος 13   56 

Αποµείωση  (12)   (43) 

Αξία Ισολογισµού 1   13 

 

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31.12.2016    31.12.2015    31.12.2016    31.12.2015 

Α' ύλες - Β΄ Υλες - Υλικά συσκ/σιας - 
Αναλώσιµα και Ανταλλακτικά 3.137   3.334   

3.135 

  3.331 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5.597   5.924   5.597   5.924 

Παραγωγή σε εξέλιξη 72   60   72   60 

Εµπορεύµατα 16   71   16   71 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 679  -  679  - 

Σύνολο 9.501   9.389   9.498   9.386 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως 
κινούµενα και κατεστραµµένα αποθέµατα: -   -   -   - 



 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 
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Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 9.501   9.389   9.498   9.386 

 

Λόγω της φύσεως των αποθεµάτων της Εταιρείας (τρόφιµα άµεσης κατανάλωσης) τα πλησίον 
της λήξεως, τα αλλοιωµένα ή κατ΄ άλλον τρόπο ακατάλληλα αποθέµατα καταστρέφονται άµεσα 

ή επεξεργάζονται και διατίθενταιγια ζωοτροφές. 

Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν αποθέµατα άχρηστακατεστραµµένα ή χαρακτηριζόµενα ως 
βραδέως κινούµενα. 

 

 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Πελάτες 32.566   35.846   36.737   38.645 

Επιταγές πελατείας εισπρακτέες 15.419   14.912   15.419   14.912 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (26.916)   (23.673)   (26.196)   (22.953) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 21.068   27.085   25.959   30.604 

∆εδουλευµένα έσοδα 43   115   43   115 

Εξοδα επόµενων χρήσεων 230   155   230   155 

Εγγυήσεις 0   366   0   366 

Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέλη 2.078   -   2.078   2.069 

Αγορές υπό παραλαβή 36   89   36   89 

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης  -   -   -   - 

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο - 

ΦΠΑ - Παρακρατηµένοι φόροι 1.935   2.472   1.830   2.366 

Προκαταβολές και λοιπές 
απαιτήσεις 7.217   4.937   7.217   4.937 

Λοιπές απαιτήσεις 851   751   825   711 

Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις  164   164   164   164 

Σύνολο 33.622   36.134   38.382   41.576 
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Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της 
Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2016και 2015έχει ως εξής:  

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 23.673   4.554   22.953   4.184 

Πρόβλεψη για αποµείωση 

απαιτήσεων 3.243   19.388   

3.243 

  19.038 

∆ιαγραφές απαιτήσεων  -   (269)   (269)   (269) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 26.916   23.673   26.196   22.953 

 

Όλες οι απαιτήσεις εκφράζονται σε ευρώ. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις που να εκφράζονται σε 
άλλο νόµισµα. 

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. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι µειωµένος, καθώς η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό 

πελατών, οι οποίοι δεν ξεπερνάνε έκαστος το 10% του συνόλου των πωλήσεων της 
Εταιρείας. Συνεπώς, ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.  

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 Εταιρείας οι οποίοι αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες.  

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις προς 
∆ΕΗ, εκµισθώσεις κλπ. 

∆εν υπάρχει ουσιώδης διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων. 
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20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  15   22   15   21 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 5.361   1.237   5.331   1.219 

Σύνολο 5.376   1.259   5.346   1.240 

 

21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Με την από 1/6/2016 απόφαση της ΕΓΣ των µετόχων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

ποσό € 10.053 χιλ. µε την έκδοση 3.431.277 νέων µετοχών και πλέον αποτελείται από 

6.564.877 ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστης. Μετά την αύξηση 

το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό € 19.235 χιλ. διαιρούµενο σε 6.564.877 

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 έκαστη. 

Όλοι οι κάτοχοι µετοχών δικαιούνται να εισπράττουν τα µερίσµατα που εγκρίνονται και 

έχουν δικαίωµα µιας ψήφου ανά µετοχή κατά τις συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας. 

Όλες οι µετοχές έχουν ίση µεταχείριση όσον αφορά τη µερισµατική πολιτική της Εταιρείας.  

Κατά την 31/12/2016, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου έχει καταστεί αρνητικό. 

Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι 

µικρότερο του (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του άρθρου 47 Κ.Ν.2190/1920. 

Παράλληλα,το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

κατά ποσό € 50.102 χιλ. και € 44.297 χιλ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν 

την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε την ικανότητα απρόσκοπτης συνέχισης της 

δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιοίκηση της Εταιρείαςέχει προβεί στον σχεδιασµό κατάλληλων 

δράσεων για τη αναχρηµατοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων, τη βελτίωση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης τους και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, 

προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητάς τους.  
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22. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Τακτικό αποθεµατικό 1.287   1.287   1.287   1.287 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 16.825   16.825   16.825   16.825 

Εκτακτα αποθεµατικά 224   224   224   224 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
ενσωµάτωσης θυγατρικών 
εξωτερικού 171   -   -   - 

Σύνολο 18.507   18.336   18.336   18.336 

 

Τακτικό Αποθεµατικό:Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό 

µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.Κατά 

την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.  

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά:Τα αποθεµατικά από 

απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό 

τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι µη φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση 

φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωµένων φόρων, τα αποθεµατικά αυτά, 

υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής τους. Στην παρούσα φάση, ο Όµιλος 

δεν έχει πρόθεση να διανέµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου, δεν 

οριστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  

Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά: 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη 

τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων, 

(υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα 

αποθεµατικά αυτά, αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται.  

 

 

23. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές του Οµίλου και της Εταιρείας προς 

τα ασφαλιστικά ταµεία για την χρήση που έληξε την 31
η∆εκεµβρίου 2016 

καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 3.646 και € 3.646 αντίστοιχα, (€ 4.179 και 

€ 4.028 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, για την χρήση που έληξε την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2015). 
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(β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος, οι εργαζόµενοι 

δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. 

Αναφορικά µε τις Ελληνικές θυγατρικές (που συνιστούν και το µεγαλύτερο µέρος της 

δραστηριότητας του Οµίλου) το ύψος των αποζηµιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον 

µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) 

του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν 

δικαιούνται αποζηµίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 

καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του Ν.2112/20. Ο Όµιλος αναγνωρίζει ως 

υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ 

αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (definedbenefitplans) 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινοµηµένη στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις) υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης και ανήλθε την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2016, σε € 2.889για τονΌµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, (€ 3.139, για 

τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2015).  

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Χρεώσεις/(Πιστώσεις) στα 

αποτελέσµατα:           

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 161   164   161   164 

Κόστος προϋπηρεσίας -   -   -   - 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 66   84   66   84 

Επίδραση Περικοπής / 
∆ιακανονισµού / Τερµατικές 
Παροχές (461)   322   (461)   322 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ 

ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
καθαρή θέση (11)   (232)   (11)   (232) 

Σύνολο (245)   338   (245)   338 

    

    

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31.12.2016    31.12.2015    31.12.2016    31.12.2015 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 3.139   3.380   3.139   3.380 

Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις (461)   (578)   (461)   (578) 

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 227   569   227   569 

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στην 
κατάσταση συνολικού 

εισοδήµατος (16)   (232)   (16)   (232) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 2.889   3.139   2.889   3.139 
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Οι µεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Υποχρεώσεις ισολογισµού 

για:               

Συνταξιοδοτικές παροχές 2.889  3.139  2.889  3.139 

Σύνολο 2.889  3.139  2.889  3.139 

 

        2016   2015 

Παραδοχή µέσου σταθµικού προεξοφλητικού 

επιτοκίου     1,75% 2,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών       0,00%   0,00% 

 

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε ανεξάρτητο 

αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική µελέτη.  

 

 

 

24. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2016 και 2015ήταν ως κάτωθι: 

 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 849   1.078   830   1.014 

Προσθήκες/(µειώσεις) -   (8)   -   -  

Μεταφορά στα αποτελέσµατα  (175)   (221)   (155)   (184) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 674   849   674   830 
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25. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   31.12.2016    31.12.2015    31.12.2016    31.12.2015 

Προµηθευτές 10.479   11.148   10.324   10.692 

Επιταγές πληρωτέες 
προς προµηθευτές 14.166   14.682   14.166   14.682 

Αποδοχές προσωπικού 

πληρωτέες 1.736   3.939   1.736   3.939 

∆εδουλευµένα έξοδα 234   229   234   222 

∆εδουλευµένοι τόκοι 2.485   2.208   2.485   2.208 

Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί και λοιποί 
φόροι - τέλη 3.952   3.021   3.952   3.016 

Προκαταβολές 
πελατών 757   3.591   749   3.591 

Λοιπές υποχρεώσεις 266   269   264   146 

Σύνολο 34.076 39.087   33.911   38.496 
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26. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί 
ο Όµιλος µε διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων 
παρουσιάζεται παρακάτω: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31
η
 ∆εκεµβρίου   31

η
 ∆εκεµβρίου 

  2016   2015   2016   2015 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια               

Τραπεζικός δανεισµός 62.799   65.050   61.886   64.238 

∆άνεια από µετόχους 1.728   5.275   1.728   5.275 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 

δανείων 64.527   70.325   63.615   69.513 

Σύνολο δανείων 64.527   70.325   63.615   69.513 

 

Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο.  

Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31/12/2016 περιλαµβάνονται βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 58.972 χιλ. καθώς και 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη ποσού € 1.728 χιλ και από 

επενδυτικό fund ποσού € 2.915 χιλ. Επιπλέον, στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

περιλαµβάνονται δουλευµένοι τόκοι από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 2.485 χιλ. 

Από τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και δεδουλευµένους τόκους των 

ηµεδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό € 54.255 χιλ. είναι υπό διαπραγµάτευση µε τα 

πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων. 

Τον Απρίλιο του 2017 η Eταιρεία έχει υπογράψει µε τα πιστωτικά ιδρύµατα Μνηµόνιο 

Συναντίληψης µε την ανάληψη, από την πλευρά των τραπεζών, Υποχρέωσης Ανοχής 

(Standstill Agreement). Κατά το µνηµόνιο αυτό έχει συναποφασιστεί η έκδοση νέου 

Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι ποσού € 54.500 χιλ, µε σκοπό την 

αναχρηµατοδότηση µέρους της υφιστάµενης οφειλής της εταιρείας καθώς και την κάλυψη 

υφιστάµενου δανεισµού της θυγατρικής της εταιρείας ΕΒΡΟΓΑΛ, το οποίο κατά την 

31.12.2016 ανερχόταν σε ποσό € 913 χιλ. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω µνηµόνιο, αποφασίζονται τα κάτωθι: 

- Οι µέτοχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χορηγήσουν δάνειο στην εταιρεία ύψους 

€ 2.000 χιλ σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του Νέου Οµολογιακού ∆ανείου αυτό 

καταστεί αναγκαίο για τη βιωσιµότητα της Εταιρείας. 
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- Να εξοφληθεί η υποχρέωση της Εταιρείας προς το επενδυτικό Fund µέχρι την 

ηµεροµηνία υπογραφής της νέας σύµβασης  

- Τα τραπεζικά ιδρύµατα να µην προχωρήσουν σε νέα καταγγελία των συµβάσεων µέχρι 

την υπογραφή της νέας σύµβασης, µε την προϋπόθεση να µην συντρέξουν προϋποθέσεις 

καταγγελίας του εν λόγω µνηµονίου. 

Οµολογιούχοι του δανείου θα είναι οι τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, Εθνική 

Τράπεζα και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι δεκαετής  µε την πρώτη 

περίοδο εκτοκισµού να είναι ετήσια, ενώ οι επόµενες θα είναι εξαµηνιαίες. Το ύψος του 

επιτοκίου θα είναι ανάλογο του επιτευχθέντος στη χρήση EBIDTA ενώ ο υπολογισµός και 

η καταβολή των τόκων θα πραγµατοποιείται στη λήξη της περιόδου εκτοκισµού. Το 

πρόγραµµα αποπληρωµής του κεφαλαίου θα καθοριστεί βάσει των διαθέσιµων ταµειακών 

ροών για την εξυπηρέτηση του δανεισµού, βάσει IBR που θα διενεργεί η ελεγκτική 

εταιρεία ERNST & YOUNG. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η τελευταία δόση του δανείου δε 

θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 50% του αρχικού ύψους του ∆ανείου. 

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του 

δανεισµού της Εταιρείας, και καθώς το κεφάλαιο κίνησης θα καταστεί θετικό σε επίπεδο 

Οµίλου και Εταιρείας κατά ποσό € 5.000 χιλ και € 10.000 χιλ. αντίστοιχα. Έπειτα από αυτή 

την αλλαγή η Εταιρεία θα εισέλθει σε µια νέα για την εποχή εταιρεία που θα της επιτρέψει 

την διενέργεια νεών επενδύσεων και οι οποίες µε τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη 

βελτίωση των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών. 
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27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Από 1
η
 Ιανουαρίου έως   Από 1

η
 Ιανουαρίου έως 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

i) Πωλήσεις αποθεµάτων               

Πωλήσεις αποθεµάτων σε θυγατρικές -   -   -   218 

Πωλήσεις αποθεµάτων σε συγγενείς -   23   -   23 

Πωλήσεις αποθεµάτων σε λοιπές 
συνδεδεµένες 60  -  60  - 

Πωλήσεις σηµάτων σε θυγατρικές -   -   -   2.368 

  60   23   60   2.609 

ii) Αγορές αποθεµάτων               

Αγορές αποθεµάτων από συγγενείς -   224   -   224 

  -   224   -   224 

ii) Λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές               

Λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές -   -   647   685 

  -   -   647   685 

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση               

Αµοιβές µελών ∆.Σ.  107   271   107   271 

  107   271   107   271 

iv) Τόκοι δανείων ληφθέντωναπό 

µετόχους -   201   -   201 
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iiv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές υπηρεσιών 

 

  O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2016   31.12.2015   31.12.2016   31.12.2015 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:       

Εµπορικές  και λοιπές απαιτήσεις από 

θυγατρικές -   -   5.682   5.736 

Εµπορικές  και λοιπές απαιτήσεις από 

λοιπές συνδεδεµένες 16  -  16  - 

  16   0   5.698   5.736 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:              

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς 
θυγατρικές -   224   730   619 

Προς µετόχους από ληφθέντα δάνεια 1.728   5.275   1.728   5.275 

  1.728   5.499   5.278   5.894 

 

 

28. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι  

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Το ∆ιοικητικό 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.  
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 

κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

προκύπτει όταν µελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ, που είναι το εγχώριο νόµισµα της 

Εταιρείας. 

Στην παρούσα φάση ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο 

καθώς 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. 

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 ύληςεφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού, 

αναπροσαρµόζει το τιµοκατάλογο πώλησης µε στόχο τον περιορισµό του κινδύνου των τιµών. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 

εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηµατικές ροές από εργασίες του 

Οµίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ο Όµιλος δεν 

έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να αποφέρουν 

τόκο. Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά µε το δανεισµό του. Ο δανεισµός σε 

κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Τα δάνεια 

του Οµίλου (µητρικής) προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσµα δάνεια µε επακόλουθο κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων.∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο 

ταµειακών ροών. Ήδη η διοίκηση ενεργεί διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισµού του 

Οµίλουµεανταγωνιστικούς όρους χρηµατοδότησης. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν 

τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης. Ηµεγάλη διασπορά των πελατών, καθώς και η οικονοµική επιφάνεια των περισσοτέρων 
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εξ αυτών (µεγάλοι Όµιλοι SuperMarkets)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. 

Για συγκεκριµένους πιστωτικούς κινδύνους ο Όµιλος σχηµατίζει αντίστοιχες προβλέψεις 

επισφαλειών. Στη λήξη της χρήσης 2016, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας 

ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων. 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις 

εταιρίες του Οµίλου, εφαρµόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων 

και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις 

για πελάτες που παρουσιάζουν αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούµενη παράγραφο, οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε τους 

περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων καθώς και την αδυναµία πρόσβασης των επιχειρήσεων 

στην χρηµατοπιστωτική αγορά, αυξάνουν τις ανάγκες ορθής διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου.  

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Οι εξελίξεις του 2015 στην Ελληνική Οικονοµία οι οποίες οδήγησαν σε περιορισµούς στην 

κίνηση κεφαλαίων διαµόρφωσαν µία ακόµα πιο αβέβαιη κατάσταση στην Ελλάδα. Οι πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις εκτιµούν τη σταδιακή άρση των περιορισµών στο τέλος του 

2ουεξαµήνου  του 2017, ωστόσο οι περισσότερες εκτιµήσεις συγκλίνουν στη διατήρηση των 

σχετικών περιορισµών για χρονικό διάστηµα σαφώς µεγαλύτερο. Κατά το διάστηµα των 

περιορισµών, ο Όµιλος αντιµετώπισε αποτελεσµατικά τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες 

που δηµιούργησαν οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, ωστόσο µία διατήρηση αυτών για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα εύλογα αναµένεται να διαµορφώσουν ασφυκτικές συνθήκες 

λειτουργίας. 

Οι βασικοί κίνδυνοι για τον Όµιλο, οι οποίοι προκύπτουν από τα ανωτέρω γεγονότα 

εντοπίζονται κυρίως στους τοµείς του εφοδιασµού πρώτων υλών, στις πωλήσεις, στις 

εισπράξεις, στη χρηµατοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα, στην υλοποίηση 

προγραµµατισµένων επενδυτικών προγραµµάτων αλλά και την ολοκλήρωση της 

αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου. 

Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε κυµαινόµενο 

επιτόκιο.  

Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31/12/2016 περιλαµβάνονται βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 58.972 χιλ. καθώς και 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις από συνδεδεµένα µέρη ποσού € 1.728 χιλ και από 

επενδυτικό fund ποσού € 2.915 χιλ. Επιπλέον, στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

περιλαµβάνονται δουλευµένοι τόκοι από ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ποσού € 2.485 χιλ. Από 

τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και δεδουλευµένους τόκους των ηµεδαπών 
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πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό € 54.255 χιλ. είναι υπό διαπραγµάτευση µε τα πιστωτικά 

ιδρύµατα µε σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων. 

Τον Απρίλιο του 2017 η Eταιρεία έχει υπογράψει µε τα πιστωτικά ιδρύµατα Μνηµόνιο 

Συναντίληψης µε την ανάληψη, από την πλευρά των τραπεζών, Υποχρέωσης Ανοχής 

(Standstill Agreement). Κατά το µνηµόνιο αυτό έχει συναποφασιστεί η έκδοση νέου 

Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου µέχρι ποσού € 54.500 χιλ, µε σκοπό την 

αναχρηµατοδότηση µέρους της υφιστάµενης οφειλής της εταιρείας καθώς και την κάλυψη 

υφιστάµενου δανεισµού της θυγατρικής της εταιρείας ΕΒΡΟΓΑΛ, το οποίο κατά την 

31.12.2016 ανερχόταν σε ποσό € 913 χιλ. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω µνηµόνιο, αποφασίζονται τα κάτωθι: 

- Οι µέτοχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χορηγήσουν δάνειο στην εταιρεία ύψους 

€ 2.000 χιλ σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του Νέου Οµολογιακού ∆ανείου αυτό 

καταστεί αναγκαίο για τη βιωσιµότητα της Εταιρείας. 

- Να εξοφληθεί η υποχρέωση της Εταιρείας προς το επενδυτικό Fund µέχρι την 

ηµεροµηνία υπογραφής της νέας σύµβασης  

- Τα τραπεζικά ιδρύµατα να µην προχωρήσουν σε νέα καταγγελία των συµβάσεων µέχρι 

την υπογραφή της νέας σύµβασης, µε την προϋπόθεση να µην συντρέξουν προϋποθέσεις 

καταγγελίας του εν λόγω µνηµονίου. 

Οµολογιούχοι του δανείου θα είναι οι τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, Εθνική 

Τράπεζα και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι δεκαετής  µε την πρώτη 

περίοδο εκτοκισµού να είναι ετήσια, ενώ οι επόµενες θα είναι εξαµηνιαίες. Το ύψος του 

επιτοκίου θα είναι ανάλογο του επιτευχθέντος στη χρήση EBIDTA ενώ ο υπολογισµός και η 

καταβολή των τόκων θα πραγµατοποιείται στη λήξη της περιόδου εκτοκισµού. Το πρόγραµµα 

αποπληρωµής του κεφαλαίου θα καθοριστεί βάσει των διαθέσιµων ταµειακών ροών για την 

εξυπηρέτηση του δανεισµού, βάσει IBR που θα διενεργεί η ελεγκτική εταιρεία ERNST & 

YOUNG. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η τελευταία δόση του δανείου δε θα µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη του 50% του αρχικού ύψους του ∆ανείου. 

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του 

δανεισµού της Εταιρείας, και καθώς το κεφάλαιο κίνησης θα καταστεί θετικό και ύψους 

περίπου € 10.000, θα εισέλθουν σε µια νέα για την εποχή εταιρεία που θα της επιτρέψει την 

διενέργεια νεών επενδύσεων και οι οποίες µε τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη βελτίωση των 

αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών.  

 

29. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ως προς τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις σηµειώνεται ότι έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας 

από τέως µέλος του ∆.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 
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προσδιοριστεί για τις 24/4/2015 οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιµο της 10/02/2017 στο 

τριµελές εφετείο  Θεσσαλονίκης και αναµένεται η έκδοσηαπόφασης. 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 

έγιναν αιτήσεις αναίρεσης  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας – τµήµα Β. 

 Με την µε αριθµό 2774/2014 απόφαση του συµβουλίου επικρατείας απορρίφτηκε η αίτηση 

αναίρεσης της µε αριθµό 1682/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών για τις 

οριζόντιες συµπράξεις 
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Η αίτηση αναίρεσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της µε αριθµό 2891/2009 απόφασης 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (κάθετες συµπράξεις ) εκκρεµεί  µέχρι σήµερα και έχει 

προσδιοριστεί για τις 20.09.2017.κατά τους νοµικούς βάσιµα αναµένεται η ευδοκίµηση έστω και 

µέρους των προβαλλοµένων αιτιάσεων – λόγων αναίρεσης κατά της απόφασης του 
∆ιοικητικούΕφετείουΑθηνών.  

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.  Η τυχόν επιστροφή οποιουδήποτε ποσού 

θα αυξήσει µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων την καθαρή θέση της εταιρίας. 

30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα 

οποία να αφορούν τον Όµιλο ή την Εταιρεία και για τα οποία, να επιβάλλεται αναφορά, 

από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

 

 

 

 

 

 
Κουφάλια, 18 Ιουλίου 2017 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
    

    

    

    

    

Χριστόδουλος Αντωνιάδης 

Α∆ΤΑΒ 697865 

Μαρία Χατζάκου 

Α∆Τ ΑΒ 678569 

Νικήτας Ποθουλάκης 
Α∆Τ ΑΕ 003583 

Ηλίας Μηντζιαρίδης 
Α.Μ. 0013925 Α’ Τάξης 

 


