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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 N. 3556/2007) 

 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», (η Εταιρεία): 

 Βασίλειος Καρακουλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αχιλλέας Μάμαλης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Στούμπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Τσιώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Παναγιώτης Μπόμπολης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αθανάσιος Σκαρλάτος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Γεώργιος Ξανθάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

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

 

(α) οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η 

«Εταιρεία»), καθώς και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

 

(β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Ασπρόπυργος, 30 Μαρτίου 2015 

Οι βεβαιούντες 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Αχιλλέας Μάμαλης 

Διευθ. Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Ελευθέριος Ελευθεριάδης 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 



 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και 

των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 
Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών 
αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας και των θυγατρικών της κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2014, τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού 
συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 
τα άρθρα 43

α
, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Στο λογαριασμό «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» 

περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 73 χιλ περίπου που έχει δοθεί, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής 
εταιρείας, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23

α
 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 
Αθήνα, 31/03/2015 

Ο Νόμιμος Ελεγκτής 
 

Ηλίας Ζαφειρόπουλος  

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 

«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014  
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Β. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014  

 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «FOODLINK Α.Ε.» και 

του Ομίλου «FDL GROUP», για τη χρήση 2014, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή 

τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, oι στόχοι και οι προοπτικές για την επόμενη χρήση και τέλος οι κυριότεροι 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

Η τρέχουσα χρήση είναι η 18η που λειτουργεί η «FOODLINK Α.Ε.» ως επικεφαλής Εταιρεία του Ομίλου. Οι εταιρείες που 

μετέχουν στην ενοποίηση, καθώς και τα ποσοστά της Εταιρίας μας σε αυτές, αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 1 

των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας.  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την τρέχουσα χρήση είναι οι 6ες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) με βάση τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που έχουν 

υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. 

 

Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Για ακόμα μία χρονιά τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος συνεχίζουν την δυναμική αναπτυξιακή τους πορεία 

επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο Όμιλος FDL αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο Όμιλο στο χώρο των Logistics. To 

2014 παρουσιάζεται αύξηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας σε ποσοστό 15,80% και του Ομίλου σε ποσοστό 

14,68%, που οφείλεται τόσο σε ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου όσο και σε νέες συνεργασίες που ανέπτυξαν η 

Εταιρεία και ο Όμιλος εντός της χρήσης,  ενώ την τελευταία πενταετία η αντίστοιχη ανάπτυξη είναι της τάξης του 68% και 

122% αντίστοιχα. 

Τα κέρδη, τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων παρουσιάζονται αυξημένα παρόλο που 

εντός της χρήσης λόγω της γρήγορης απορρόφησης πελατολογίου υπήρξαν πολλές έκτακτες δαπάνες. 

Η Εταιρεία το 2015 θα εξακολουθήσει την προσπάθεια για αύξηση του μεριδίου της και την επιρροή της στο χώρο των 

logistics στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεσματικά και άρρηκτα συνδεδεμένο με τα συστήματα που 

αναπτύσσει και εφαρμόζει ο Όμιλος ανέκαθεν αποτελούσε και θα εξακολουθήσει να αποτελεί κινητήριο δύναμή 

προκειμένου ο Όμιλος να συνεχίσει ισχυρός την αναπτυξιακή του πορεία.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της χρήσης 2014. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως αυτοί 

ορίζονται στο καταστατικό της. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα ορισμένα από τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 

 

 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 15,80% ήτοι 29.882 χιλ. ευρώ το 2014 

έναντι 25.806 χιλ. ευρώ το 2013 αντίστοιχα και σε ποσοστό 14,68% για τον Όμιλο ήτοι 39.446 χιλ. ευρώ το 

2014 έναντι 34.396 χιλ. ευρώ το 2013. 

 Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3.572 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 3.406 χιλ. ευρώ το 2013 και 

2.250 χιλ. ευρώ έναντι 2.247 για την Εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2014 

διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 9,06%, για τον Όμιλο και 7,53% για την Εταιρεία, εμφανίζεται δηλαδή 

μειωμένος,  έναντι του 9,90% και 8,71% αντίστοιχα το 2013 

 Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.730 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και των 1.676 

χιλ. ευρώ για την Εταιρεία την τρέχουσα χρήση έναντι ποσών 2.458 χιλ. ευρώ και 1.509 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο 

και την Εταιρεία αντίστοιχα την προηγούμενη χρήση. Έτσι διαμορφώνεται ένα ποσοστό για τον Όμιλο 6,92% επί 



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα | 7  

 

του Κύκλου Εργασιών έναντι 7,15% της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Εταιρεία 

είναι 5,61% έναντι 5,85%. 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBITDA) παρουσίασαν μικρή άνοδο το 2014 και διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 2.161 χιλ. ευρώ 

έναντι 2.047 χιλ. ευρώ για το 2013, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν  σε 1.829 χιλ. ευρώ έναντι 

1.727 χιλ. ευρώ το 2013 παρουσίασαν δηλαδή αύξηση της τάξης του 5,5% και 5,9% αντίστοιχα.   

 Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε ποσοστό 1,07% επί του Κύκλου Εργασιών για τον Όμιλο ήτοι 423 

χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 7,5χιλ. ευρώ το 2013 και 1,19% για την Εταιρεία, ήτοι 355 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 24 

χιλ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται βέβαια ότι τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρο εισοδήματος το 

2014 περιορίζονται σημαντικά λόγω της ζημιάς που δέχθηκε η Εταιρεία από την αποτίμηση των συμμετοχών 

της. 

 Το γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται για τον Όμιλο στο ποσό των 30.224 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 28.818 

χιλ. ευρώ για το 2013 ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 27.065 χιλ. ευρώ έναντι 26.143 χιλ. ευρώ. 

 Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου μετά αποσβέσεων ανέρχονται για το 2014 σε 

14.933 χιλ. ευρώ έναντι 14.353 χιλ. ευρώ το 2013 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε 14.617 χιλ. ευρώ έναντι 

14.505 χιλ. ευρώ. 

 Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2014 ανέρχεται σε 8.151 χιλ. ευρώ έναντι 8.511 χιλ. ευρώ το 2013 και για την 

Εταιρεία 8.083 χιλ. ευρώ έναντι 8.495 χιλ. ευρώ, μείωση που οφείλεται σε υποτίμηση των μετοχικών τίτλων που 

κατέχει η εταιρεία και η οποία εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένες το 2014 ήτοι 1.413 χιλ. ευρώ έναντι 

2.116 χιλ. ευρώ το 2013 και αντίστοιχα 1.211 έναντι 2.166 για την Εταιρεία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη 

μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας. 

 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 20.660 χιλ. ευρώ το 2014 έναντι 18.190 το 2013 

και της Εταιρείας 17.771 χιλ. ευρώ έναντι 15.480 χιλ. αντίστοιχα. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  2014 2013   2014 2013 

Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και 
περιουσιακής διάρθρωσης           

            

1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια:           

            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

17,34% 24,87%   14,98% 25,50% Ίδια Κεφάλαια 

            

            

2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης:           

            

Τραπεζικές Υποχρεώσεις 

135,14% 130,07%   120,21% 115,56% Ίδια Κεφάλαια 

            

Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας           

            

1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο 
ενεργητικού:           

            

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

50,59% 50,19%   45,99% 44,52% Σύνολο ενεργητικού 

            

2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:           

            

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

49,41% 49,81%   54,01% 55,48% Σύνολο ενεργητικού 

            

Γ) Δείκτες Ρευστότητας           

            

1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας:           

            

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  _ 

74,01% 79,52%   70,05% 75,17% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

            

3. Δείκτης Μετρητών           

            

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 

16,65% 19,70%   17,69% 21,49% Κυκλοφορούν ενεργητικό 

            

Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος           

            

1.Δείκτης Μικτών Κερδών επί πωλήσεων           

            

Μικτά Αποτελέσματα 

9,06% 9,90%   7,53% 8,71% Πωλήσεις Υπηρεσιών 

            

2. Δείκτης Μικτού Κέρδους επί Κόστος Πωληθέντων           

            

Μικτά Αποτελέσματα 

9,96% 10,99%   8,14% 9,54% Κόστος Πωληθέντων 

            

3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων:           

            

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 

5,19% 0,09%   4,39% 0,28% Ίδια Κεφάλαια 
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 

 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/06/2014: 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2013, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

πεπραγμένων της χρήσεως 2013, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-

31/12/2013) . 

2. Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2013, τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε 

τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2013 (1/1/13-31/12/13). 

3. Προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 300.000€, ως αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4. Εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2014 την Ελεγκτική εταιρία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ.  ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130. 

5. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας  εις τρόπον ώστε η εταιρεία να παρέχει  

υπηρεσίες που αφορούν α) Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης και β) αποθήκευση και μεταφορά φαρμακευτικών εν 

γένει  προϊόντων. 

6. Αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 66.900 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή 

της, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας. 

7. Αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, 

δηλαδή μέχρι την 2 Ιουνίου 2019 και το οποίο απαρτίζεται από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

8. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 15 Ευρώ, 

δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

- Κατά τη διάρκεια του 2014 η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. προχώρησε σε επενδύσεις της τάξεως των 800.000 ευρώ, 

επεκτείνοντας του αποθηκευτικούς χώρους κατάψυξης και ψύξης, ενώ παράλληλα τον Ιούλιο του 2014 ξεκίνησε και η 

λειτουργία νέου κέντρου διανομής και αποθήκευσης ξηρού φορτίου εμβαδού 10.000 τ.μ. στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. 

Επιπρόσθετα οι επενδύσεις της θυγατρικής TRANSPORT LINK A.E. ύψους 400.000 ευρώ για αγορά νέων φορτηγών 

τεχνολογίας EURO 6, οδήγησαν τον Όμιλο σε επενδύσεις συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.  

- Τον Οκτώβριο του 2014 αποκτήθηκε η άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων προκειμένου ο Όμιλος FDL να 

αναπτυχθεί δυναμικά στο χώρο του φαρμάκου, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα διαχείρισης 

και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς. 

- Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης αναπτύχθηκαν πολύ σημαντικές συνεργασίες με τις εταιρείες ΣΑΡΑΝΤΗΣ, 

PepsiCO-ΗΒΗ, GENERAL MILLS και ROLCO-ΒΙΑΝΗΛ. 

- Ο Όμιλος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι επενδύει σε ανθρώπους και συστήματα, προχώρησε εντός της 

χρήσης 2014 στην ανάπτυξη δύο σημαντικών εφαρμογών. 

α) Την δημιουργία μηνιαίων “bonus” προς τους εργαζομένους με κριτήριο τα οικονομικά αποτελέσματα, την ποιότητα της 

εργασίας καθώς και την παραγωγικότητά των εργαζομένων, δίνοντάς σε όλους τη δυνατότητα να καρπωθούν τα θετικά 

αποτελέσματα τόσο της ατομικής όσο και της ομαδικής προσπάθειας. 

β) Την ανάπτυξη του λογισμικού RTMOTO (Real Time Monitoring On Time Orders) Πρόκειται για μία εφαρμογή για 

smartphones με Android OS. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε από την θυγατρική εταιρεία Dotlink Α.Ε. και παρέχει 

πληροφορίες τόσο για τα δρομολόγια (Routing) όσο και για την κατάσταση των παραδόσεων (Order Tracking).  
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- Το διοικητικό συμβούλιο της 21/07/2014, αποφάσισε λόγω της σημαντικής απομείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου 

μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ που διαθέτει η εταιρεία (ΟΛΠ, ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ, ΙΝΤΡΑCOM) να διακρατήσει τις μετοχές αυτές 

στο χαρτοφυλάκιό της. Η απομείωση αυτή οφείλεται στις γενικότερες κακές οικονομικές συνθήκες αλλά και στην πολιτική 

αστάθεια που αυτό το διάστημα αντιμετωπίζει η χώρα και επηρεάζουν δραματικά και τις τιμές των μετοχών. Λόγω  των 

συγκεκριμένων ανεξέλεγκτων συνθηκών και επειδή η ομαλοποίηση της αγοράς και η εξισορρόπηση των αρνητικών 

επιδράσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης στους μετοχικούς τίτλους, αναμένεται να είναι μακρά,  για το λόγο αυτό 

εκτιμάται η εταιρεία θα πρέπει να διακρατήσει τις μετοχές αυτές για ικανό, μακρύ χρονικό διάστημα στο χαρτοφυλάκιο της. 

Με τον χειρισμό αυτό επίσης θα απεικονίζεται ορθότερα και αντιπροσωπευτικότερα το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της 

εταιρείας με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού θα είναι και η αναταξινόμηση των μετοχών 

στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας από το κονδύλι «Λοιπά βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

Ενεργητικού» στις «Λοιπές επενδύσεις» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της εταιρείας ενώ πλέον κάθε θετική ή 

αρνητική μεταβολή στην αποτίμηση τους θα απεικονίζεται προσθετικά ή αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Η εφαρμογή της 

αλλαγής έγινε εξαρχής του τρέχοντος έτους ώστε να διατηρηθεί η αρχή της μιας λογιστικής πολιτικής στις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31
Η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/02/2015 αποφάσισε βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του κ.ν. 

2190/1920, ως ισχύει, τη διάθεση μέσω ιδωτικής τοποθετήσεως,  κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 3.000.000 ευρώ 

εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους 

εκδόσεως του δανείου. Σημειώνεται ότι το υπάρχον ομολογιακό δάνειο ύψους 4,5 εκ. ευρώ αποπληρώνεται πλήρως το 

πρώτο εξάμηνο του 2016. 
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Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή της σε μία σειρά χρηματοπιστωτικών κινδύνων, τους οποίους 

η διοίκηση της εταιρείας με τη στρατηγική που ακολουθεί και τις διαδικασίες που έχει ορίσει προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει. 

Επίσης, οι ενέργειες των ανταγωνιστών και ο πόλεμος τιμών που ενδεχομένως προκύψει λόγω του έντονου ανταγωνισμού, 

θα έχει πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας, ιδιαίτερα εάν δεν καταφέρει να αντισταθμίσει τις 

μειωμένες τιμές με μειωμένα κόστη που θα προκύψουν από τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της. Επίσης η αβεβαιότητα 

του οικονομικού περιβάλλοντος, και οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών και τις εργασιακές 

σχέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. 

 

Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όµιλο οικονοµική ζηµία 

λόγω αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανή διασπορά πελατών και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Η 

χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, οι δοθείσες πιστώσεις και τα πιστωτικά όρια ελέγχονται συνεχώς, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των πελατών της.  Η πίστωση που δίνει στους 

πελάτες της δεν ξεπερνά τους  4 μήνες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όµιλος να µην µπορέσει να ανταπεξέλθει στις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις του. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική δυνατότητα με τις τράπεζες που συνεργάζονται και επίσης διαθέτουν 

ικανοποιητική ρευστότητα από τις καθημερινές τους συναλλαγές. Συνεπώς ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. 

 

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεργάζονται με Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες της Εταιρείας και του Ομίλου με τα 

πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα σχετικά χαμηλά επιτόκια  και τους υπόλοιπους 

όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την 

ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ύψος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου την 31/12/2014 ανερχόταν σε 10 εκατ. € 

περίπου, μέρος του οποίου οφείλεται σε δανεισμό (ομολογιακό δάνειο) για την χρηματοδότηση της αγοράς γειτονικής 

εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο Αττικής που ανήκε στην εταιρεία ΕΒΓΑ. Από το σύνολο αυτό του δανεισμού οι 450 χιλ. € 

είναι μακροπρόθεσμες και πληρωτέες μέχρι το έτος 2016. Ενδεχόμενες αυξητικές τάσεις στα επιτόκια (μεταβολή των 

επιτοκίων βάσης – Euribor) θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα βαρύνεται με επιπλέον 

κόστος δανεισμού. 

 

Προσωπικό 

Η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση 

του αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εταιρειών. Η  υποδομή  της  εταιρείας  επιτρέπει  την  άμεση  αναπλήρωση  στελέχους  χωρίς  

σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. Οι  σχέσεις  των  διοικούντων  με  το  εργαζόμενο  προσωπικό  είναι  

άριστες  και  δεν  παρουσιάζονται  εργασιακά  προβλήματα.  
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Περιβαλλοντικά θέματα 

 

Ο Όμιλος FDL, έχοντας ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην ώθηση και ανάπτυξη των green logistics στην Ελλάδα, 

πραγματοποιεί μία σειρά από ενέργειες και επενδύει σημαντικούς πόρους στην προσπάθειά του να δημιουργηθούν 

καλύτερες συνθήκες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα: 

 

- Ο Όμιλος, συνεργαζόμενος με τις εταιρείες, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ και 

ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΟΙ ΑΦΟΙ ΕΠΕ πραγματοποιεί ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

προκειμένου με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων γενικά και την ουσιαστική αξιοποίηση τους μέσω 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αυτών. Το 2014 συγκεκριμένα ο Όμιλος ανακύκλωσε 340 τόνους 

απορρίμματα, 200 τόνους χαρτί και 23 τόνους πλαστικό. 

- Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι συνεχής η προσπάθεια για αναβάθμιση των 

κτηριακών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού εξοπλισμού προς ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας. 

- Στο σύγχρονο στόλο οχημάτων που διαθέτει ο Όμιλος, προστέθηκαν τρία υπερσύγχρονα φορτηγά νέας 

τεχνολογίας EURO 6 με προδιαγραφές lightweight, όπου επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

των μεταφορών. 

- Η εφαρμογή του RTMOTO (Real Time Monitoring On Time Orders), η οποία είναι μία εφαρμογή για Smartphones 

και χρησιμοποιείται ήδη στα περισσότερα οχήματα του Ομίλου, πέρα από τα λειτουργικά και πληροφοριακά 

πλεονεκτήματα που προσφέρει, έχει ιδιαίτερα θετική περιβαλλοντική συμβολή, δεδομένου ότι καταγράφει το ίχνος 

του δρομολογίου και συλλέγει στοιχεία για την διάρκεια, την απόσταση και τον υπολογισμό των εκπομπών ρύπων 

CO2. 

- Η εφαρμογή του PAPERLESS PICKING, το οποίο πραγματοποιείται με την χρήση scanner ή με την χρήση voice 

picking κατά τη συλλογή παραγγελιών, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την έντυπη λίστα προετοιμασίας, 

προσφέροντας εκτός από βελτίωση στην ποιότητα παράλληλα και οικολογικά οφέλη. 

Τέλος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών της δεν απαιτείται ουδεμία σχετική άδεια 

από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και δεν συντρέχει ουδεμία υποχρέωση τους για συμμόρφωση με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, που να 

έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την ανταγωνιστική θέση της Εταιρείας  στην αγορά. 

 

 

 

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

Ασπρόπυργος Αττικής , 30/03/2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

Βασίλειος Καρακουλάκης 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 
 

  
Σημ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
  

  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
  

  

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία 5.2 83.456,56 119.484,91 
 

47.816,59 115.010,01 

Υπεραξία 5.2 1.831.544,23 1.831.544,23 
 

0,00 0,00 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 5.1 11.989.385,77 11.677.514,02 
 

10.761.665,85 10.837.540,99 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.3 0,00 0,00 
 

2.829.958,24 2.829.958,24 

Λοιπές επενδύσεις 5.4 214.399,60 10.440,00 
 

214.399,60 10.440,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.5 814.310,12 713.702,00 
 

762.720,12 712.112,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού   14.933.096,28 14.352.685,16 
 

14.616.560,40 14.505.061,24 

        
  

  

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
  

  

Εμπορικές απαιτήσεις 5.6 11.562.359,70 10.131.356,56 
 

9.423.969,20 8.037.187,85 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 5.7 1.181.629,22 479.266,13 
 

820.228,33 95.898,57 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 5.8 1.528,08 100.945,69 
 

1.344,03 100.864,98 

Λοιπά βραχυπρόθ. χρηματ/ικά στοιχεία Ενεργητικού 5.10 0,00 903.287,00 
 

0,00 903.287,00 

Χρηματικά διαθέσιμα 5.9 2.545.785,69 2.849.963,64 
 

2.202.665,89 2.500.382,40 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   15.291.302,69 14.464.819,02 
 

12.448.207,45 11.637.620,80 

        
  

  

Σύνολο Ενεργητικού   30.224.398,97 28.817.504,18 
 

27.064.767,85 26.142.682,04 

        
  

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

   

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 3.480.266,40 3.480.266,40 
 

3.480.266,40 3.480.266,40 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 5.12 494.684,95 494.684,95 
 

494.684,95 494.684,95 

Αποθεματικά 5.13 1.267.490,90 1.876.439,08 
 

1.263.182,66 1.872.130,84 

Στοιχεία καταχωρ. απ' ευθείας στα Ιδια Κεφάλαια 
σχετιζόμενα με ΚΠΠ Μη-Κυκλοφορούντα περιουσ. 
Στοιχεία 

5.17 58.411,36 84.231,73 
 

58.411,36 84.231,73 

Κέρδη/(ζημίες) εις νέον 5.14 2.850.275,01 2.575.098,71 
 

2.786.202,46 2.564.105,87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   8.151.128,62 8.510.720,87 
 

8.082.747,83 8.495.419,79 

        
  

  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
  

  

Μακροπρόθεσμα δάνεια 5.15 450.000,00 1.350.000,00 
 

450.000,00 1.350.000,00 

Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 5.15 384.620,46 202.978,22 
 

95.051,32 162.362,09 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

5.17 384.970,02 322.991,03 
 

331.401,19 273.214,50 

Λοιπές  προβλέψεις 5.18 118.190,00 118.190,00 
 

83.190,00 83.190,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.19 75.561,62 122.381,13 
 

251.255,24 297.693,50 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων   1.413.342,10 2.116.540,38 
 

1.210.897,75 2.166.460,09 

        
  

  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
  

  

Προμηθευτές 5.20 8.895.980,68 7.390.849,36 
 

7.601.993,58 6.156.478,89 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5.21 9.110.402,13 8.468.205,15 
 

8.128.855,32 7.284.490,38 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόμενη χρήση 

5.22 1.070.378,59 1.048.984,89 
 

1.042.221,47 1.020.767,99 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

5.23 1.583.166,85 1.280.265,53 
 

998.051,90 1.019.064,90 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος   0,00 1.938,00 
 

0,00 0,00 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   20.659.928,25 18.190.242,93 
 

17.771.122,27 15.480.802,16 

        
  

  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   30.224.398,97 28.817.504,18 

 
27.064.767,85 26.142.682,04 

  



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της 
31/12/2014 Σημ. 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  

 
31/12/2014 31/12/2013   31/12/2014 31/12/2014 

    

 
      

 
  

Κύκλος εργασιών 5.24 

 

39.445.763,46 34.396.433,79   29.882.155,75 25.805.883,16 

Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 5.25 

 

(35.873.425,89) (30.990.010,65)   (27.632.638,93) (23.558.506,75) 

Μικτό Κέρδος   

 

3.572.337,57 3.406.423,14   2.249.516,82 2.247.376,41 

    

 

      
 

  

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 5.26 

 

(2.729.564,97) (2.457.953,34)   (1.675.955,26) (1.509.498,47) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 5.27 

 

287.073,03 98.357,62   384.325,59 209.891,30 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών και 
Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 
(EBITDA) 

 

 

2.160.567,35 2.046.891,96   1.829.439,95 1.726.772,59 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 5.29 

 

(706.873,14) (750.373,61)   (602.832,50) (634.871,48) 

Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση και αποτίμηση 
συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων 

5.28 

 

0,00 (288.876,30)   0,00 (288.876,30) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων    

 

422.972,49 7.577,52   355.054,65 24.021,46 

    

 

      
 

  

Φόρος εισοδήματος 5.19 

 

(159.643,76) (94.450,78)   (144.458,89) (112.380,69) 

Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

  

 

263.328,73 (86.873,26)   210.595,77 (88.359,23) 

Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων 5.30 

 

263.328,73 (86.873,26)   210.595,77 (88.359,23) 

    

 

      
 

  

Καθαρα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως κατανεμημένα 
σε: 

  

 

      
 

  

Μετόχους Μητρικής   

 

263.328,73 (86.873,26)   210.595,77 (88.359,23) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   

 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 5.31 

 

0,02 (0,02)   0,02 (0,02) 

    

 

      
 

  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Χρήσης μετά φόρων: 
 

 
     

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην 
κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

  

 

      
 

  

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) 5.17 

 

(34.892,39) 50.159,79 
 

(34.892,39) 50.159,79 

    

 

    
   

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην 
κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

  

 

    
   

Έσοδα/Ζημίες από αποτίμ. διαθεσ.προς πώληση 
χρηματοιοικον.περιουσιακών στοιχείων 

5.4 

 

(699.327,40) (1.900,00) 
 

(699.327,40) (1.900,00) 

Σύνολο Λοιπών εσόδων   

 

(734.219,79) 48.259,79 
 

(734.219,79) 48.259,79 

    

 

    
 

    

Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών 
εσόδων περιόδου 

  

 

190.897,15 0,00 
 

190.897,15 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου μετά 
από φόρο εισοδήματος 

  

 

(279.993,91) (38.613,47)   (332.726,88) (40.099,44) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) κατανεμημένα σε:   

 

      
 

  

Μετόχους Μητρικής   

 

(279.993,91) (38.613,47)   (332.726,88) (40.099,44) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   

 

0,00 0,00   0,00 0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή   

 

      
 

  

Βασικά Κέρδη 5.31 

 

(0,02) (0,01)   (0,03) (0,01) 

  



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

 

   
 

  
  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 31/12/2014 31/12/2013 

 

31/12/2014 31/12/2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
  

Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων 422.972,49 7.577,52  355.054,65 24.021,46 

Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες: 

    
 

  

Αποσβέσεις 1.030.888,53 1.061.576,21  871.552,80 779.003,35 

Προβλέψεις 86.217,52 127.437,40  82.425,22 127.437,40 

(Τόκοι και συναφή έσοδα) (8.687,01) (11.657,67)  (8.464,24) (10.856,63) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 715.560,71 784.523,48  611.296,74 644.732,55 

Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα περιουσιακά και 
επενδυτικά ακίνητα 

42.340,05 0,00 
 

42.507,28 0,00 

Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα 0,00 149.375,87  0,00 149.375,87 

Λοιπές Προσαρμογές 0,00 (22.983,37)  0,00 0,00 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 2.289.292,29 2.095.849,43 

 

1.954.372,45 1.713.714,00 

(Αύξηση)/Μείωση σε:      
  

Μεταβολή λοιπών χρηματ/κών στοιχείων ενεργητικού - Λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

(100.432,72) 14.395,00 
 

(50.432,72) 14.395,00 

Εμπορικές απαιτήσεις (1.431.003,14) 2.064.668,05  (1.386.781,35) 1.402.663,20 

Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (702.363,09) (49.519,78) 
 

(724.329,76) 1.659,44 

Αύξηση/(Μείωση) σε:      
  

Προμηθευτές 1.505.131,33 (639.235,87)  1.445.514,69 (202.050,00) 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 243.770,40 (357.279,14) 

 

(80.143,92) (351.301,34) 

Πληρωμές φόρου εισοδήματος 82.260,23 10.078,59  99.520,95 3.020,58 

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

1.886.655,30 3.138.956,28 

 

1.257.720,34 2.582.100,88 

       
  

Επενδυτικές δραστηριότητες      
  

(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων) (1.361.353,15) (919.757,91)  (779.640,68) (460.647,10) 

Πωλήσεις  ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων 12.281,16 101.406,50 

 

8.649,16 92.856,49 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 8.687,01 11.657,67  8.464,24 10.856,63 

Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 

 

0,00 (60.000,00) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 187,50 

 

0,00 187,50 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.340.384,98) (806.506,24) 

 

(762.527,28) (416.746,48) 

       
  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
  

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 0,00 812.062,30  0,00 812.062,30 

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 642.196,98 1.430.063,62  844.364,94 1.310.066,28 

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων (900.000,00) (900.000,00)  (900.000,00) (900.000,00) 

Καθαρή μεταβολή  Υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 203.035,95 (139.529,36)  (45.857,29) (114.206,66) 

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00  0,00 0,00 

Ταμειακές ροές από αγοραπωλησίες λοιπών χρηματοοικον. 
στοιχείων ενεργητικού 

0,00 (590.740,95) 
 

0,00 (590.740,95) 

Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα (715.560,71) (784.523,48)  (611.296,74) (644.732,55) 

Αγορά Ιδίων Μετοχών (80.120,49) (73.582,46)  (80.120,49) (73.582,46) 

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

(850.448,27) (246.250,33) 

 

(792.909,57) (201.134,04) 

       
  

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

(304.177,95) 2.086.199,71 

 

(297.716,51) 1.964.220,36 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.849.963,63 763.763,92 
 

2.500.382,40 536.162,04 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.545.785,69 2.849.963,63 

 

2.202.665,89 2.500.382,40 

 



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Διαφορά Από 'Εκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 
'Αρτιο 

Aποθεματικά 

Στοιχεία καταχωρ. απ' 
ευθείας στα Ιδια 

Κεφάλαια σχετιζόμενα 
με ΚΠΠ Μη-

Κυκλοφορούντα 
περιουσ. Στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων Εις 

Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

Υπόλοιπα 31/12/2012, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
βάσει δημοσίευσης 

1.624.124,04 1.538.765,01 1.952.096,94 0,00 2.698.511,13 7.813.497,12 

Μεταβολές σε λογιστικές 
πολιτικές και διορθώσεις 
λαθών 

      34.071,94 (34.071,94) 0,00 

Αναθεωρημένα υπόλοιπα 1.624.124,04 1.538.765,01 1.952.096,94 34.071,94 2.664.439,19 7.813.497,12 

Μεταβολή Ιδίων 
κεφαλαίων για την 
περίοδο 01/01/13-31/12/13 

          0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης 
καταχωρηθέντα απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

    (1.900,00)     (1.900,00) 

Σύνολο καθαρών κερδών 
που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

    (1.900,00)     (1.900,00) 

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως 
μετά από φόρους 

        (86.873,27) (86.873,27) 

Σύνολο Καθαρών 
αναγνωρισθέντων κερδών 
και (ζημιών) περιόδου 

0,00 0,00 (1.900,00) 0,00 (86.873,27) (88.773,27) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.856.142,36 116.008,90       1.972.151,26 
Αποθεματικό από  
αναλογιστικά έσοδα/ζημίες 

      50.159,79   50.159,79 

Μεταφορές / Αγορές - 
Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 

    (73.582,46)     (73.582,46) 

Διανομή Αποθεματικών   (1.160.088,96)       (1.160.088,96) 
Λοιπές Μεταφορές     (175,40)   (2.467,21) (2.642,61) 

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  

1.856.142,36 (1.044.080,06) (73.757,86) 50.159,79 (2.467,21) 785.997,02 

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων της 31/12/13 

3.480.266,40 494.684,95 1.876.439,08 84.231,73 2.575.098,71 8.510.720,87 

 



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Διαφορά Από 'Εκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 
'Αρτιο 

Aποθεματικά 

Στοιχεία καταχωρ. απ' 
ευθείας στα Ιδια 

Κεφάλαια σχετιζόμενα 
με ΚΠΠ Μη-

Κυκλοφορούντα 
περιουσ. Στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων Εις 

Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

Υπόλοιπα 31/12/2013, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
βάσει δημοσίευσης 

3.480.266,40 494.684,95 1.876.439,08 84.231,73 2.575.098,71 8.510.720,87 

Μεταβολές σε λογιστικές 
πολιτικές και διορθώσεις 
λαθών 

          0,00 

Αναθεωρημένα υπόλοιπα 3.480.266,40 494.684,95 1.876.439,08 84.231,73 2.575.098,71 8.510.720,87 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων 
για την περίοδο 01/01/14-
31/12/14 

          0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης 
καταχωρηθέντα απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

    (517.502,28)     (517.502,28) 

Σύνολο καθαρών κερδών 
που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

          0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως 
μετά από φόρους 

        263.328,73 263.328,73 

Σύνολο Καθαρών 
αναγνωρισθέντων κερδών 
και (ζημιών) περιόδου 

0,00 0,00 (517.502,28) 0,00 263.328,73 (254.173,54) 

Σχηματισμός αποθεματικών 
από κέρδη εις νέον 

    2.564,20   (2.564,20) 0,00 

Διανομή αποθεματικών     (14.065,02)   14.065,02 0,00 
Μεταφορές / Αγορές - 
Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 

    (80.120,50)     (80.120,50) 

Αποθεματικό από  
αναλογιστικά έσοδα/ζημίες 

      (25.820,37)   (25.820,37) 

Λοιπές Μεταφορές     175,40   346,76 522,16 

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  

0,00 0,00 (91.445,92) (25.820,37) 11.847,58 (105.418,71) 

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων της 31/12/14 

3.480.266,40 494.684,95 1.267.490,88 58.411,36 2.850.275,02 8.151.128,62 

 



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014  

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Διαφορά Από 'Εκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 
'Αρτιο 

Aποθεματικά 

Στοιχεία καταχωρ. 
απ' ευθείας στα Ιδια 

Κεφάλαια 
σχετιζόμενα με ΚΠΠ 
Μη-Κυκλοφορούντα 
περιουσ. Στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων Εις 

Νέο 
Συνολικά ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπα 31/12/2012, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ βάσει 
δημοσίευσης 1.624.124,04 1.538.765,01 1.947.788,70 0,00 2.686.537,05 7.797.214,80 
Μεταβολές σε λογιστικές 
πολιτικές και διορθώσεις λαθών 

   
34.071,94 (34.071,94) 0,00 

Αναθεωρημένα υπόλοιπα 1.624.124,04 1.538.765,01 1.947.788,70 34.071,94 2.652.465,11 7.797.214,80 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων 
για την περίοδο 01/01/13-
31/12/13 

     

0,00 
Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης 
καταχωρηθέντα απ' ευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

  

(1.900,00) 
  

(1.900,00) 

Σύνολο καθαρών κερδών 
που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια     (1.900,00)     (1.900,00) 
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά 
από φόρους 

    
(88.359,23) (88.359,23) 

Σύνολο Καθαρών 
αναγνωρισθέντων κερδών 
και (ζημιών) περιόδου     (1.900,00)   (88.359,23) (90.259,23) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.856.142,36 116.008,90 
   

1.972.151,26 
Αποθεματικό από  αναλογιστικά 
έσοδα/ζημίες 

   
50.159,79 

 
50.159,79 

Μεταφορές / Αγορές - 
Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 

  
(73.582,46) 

  

(73.582,46) 
Διανομή Αποθεματικών 

 
(1.160.088,96) 

   

(1.160.088,96) 
Λοιπές Μεταφορές 

  
(175,40) 

  

(175,40) 

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  1.856.142,36 (1.044.080,06) (73.757,86) 50.159,79 0,00 788.464,23 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 
της 31/12/13 3.480.266,40 494.684,95 1.872.130,84 84.231,73 2.564.105,88 8.495.419,80 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια) 
της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Από 
'Εκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Αρτιο 
Aποθεματικά 

Στοιχεία καταχωρ. 
απ' ευθείας στα Ιδια 

Κεφάλαια 
σχετιζόμενα με ΚΠΠ 
Μη-Κυκλοφορούντα 
περιουσ. Στοιχεία 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 
Συνολικά ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπα 31/12/2013, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
βάσει δημοσίευσης 

3.480.266,40 494.684,95 1.872.130,84 84.231,73 2.564.105,88 8.495.419,80 

Μεταβολές σε λογιστικές 
πολιτικές και διορθώσεις 
λαθών 

     
0,00 

Αναθεωρημένα υπόλοιπα 3.480.266,40 494.684,95 1.872.130,84 84.231,73 2.564.105,88 8.495.419,80 

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων 
για την περίοδο 01/01/14-
31/12/14 

     
0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) αποτίμησης 
καταχωρηθέντα απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

     
0,00 

Σύνολο καθαρών κερδών 
που καταχωρήθηκαν απ' 
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

  
(517.502,28) 

  
(517.502,28) 

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά 
από φόρους     

210.595,77 210.595,77 

Σύνολο Καθαρών 
αναγνωρισθέντων κερδών 
και (ζημιών) περιόδου 

0,00 0,00 (517.502,28) 0,00 210.595,77 (306.906,51) 

Σχηματισμός αποθεματικών 
από κέρδη εις νέον   

2.564,20 
 

(2.564,20) 0,00 

Αποθεματικό από  
αναλογιστικά έσοδα/ζημίες    

(25.820,37) 
 

(25.820,37) 

Μεταφορές / Αγορές - 
Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών   

(80.120,50) 
  

(80.120,50) 

Διανομή Αποθεματικών 
  

(14.065,02) 
 

14.065,02 0,00 
Λοιπές Μεταφορές 

  
175,40 

  
175,40 

Συνολική μεταβολή Ιδίων 
Κεφαλαίων περιόδου  

0,00 0,00 (91.445,92) (25.820,37) 11.500,82 (105.765,47) 

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων της 31/12/14 

3.480.266,40 494.684,95 1.263.182,65 58.411,36 2.786.202,47 8.082.747,82 

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις 20 έως 64 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «FOODLINK A.E.» (στο εξής ως «η εταιρεία») 

εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Λεωφόρος Ειρήνης 47 (πρώην Λεωφόρος Νάτο 100) και είναι καταχωρημένη 

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αρ. Μ.Α.Ε. 38843/03/Β/97/34 (2011) και Α.Μ ΓΕΜΗ 044413707000. 

 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί σε εκατό (100) έτη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.  

 

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 

α) Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση διαφόρων αγαθών. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογ/σμό 

τρίτων, η αποθήκευσή τους και διατήρηση τους σε απλές αποθήκες, σε απλή ψύξη αλλά και κατεψυγμένων σε 

ψυχόμενους χώρους 

β) Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων, ποτών και 

αναψυκτικών 

γ) Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορεύματος δια ξηράς, θαλάσσης η αέρος. 

δ) Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν α) Άσκηση Τελωνιακής Αντιπροσώπευσης και β) αποθήκευση και 

μεταφορά φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την εταιρεία εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

03/06/2014. Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το από 04/06/2014 πρακτικό του με το οποίο 

συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Το 2009 εξαγοράσθηκαν μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, οι 

εταιρείες Transport Link AE αντί 220.910 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 280.208 ευρώ. 

Την 21/12/2011 εξαγοράσθηκε η εταιρεία VELOS TRANS AE αντί συνολικής αξίας 1.967.840,24 ευρώ μετά από 

εκτίμηση της αξίας της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920. Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία 

με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η Foodlink A.E. συμμετέχει με ποσοστό 100%. Την 23/07/2013 

ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία “DOTLINK AE” με έδρα την Ελλάδα και σκοπό την ανάπτυξη και 
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εμπορία λογισμικού (software), τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και την εμπορία ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού.  

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρεία (μητρική ) και τις θυγατρικές της (ο όμιλος). Οι 

θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν 

πλήρως από την ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος τους. 

 

 

Δομή του Ομίλου  

Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Συμμετοχή 

Transport Link AE Ασπρόπυργος Αττικής Μεταφορές 100% 

Express Link EΠΕ Μαγούλα Αττικής Μεταφορές 100% 

VELOS TRANS AE Ασπρόπυργος Αττικής Διαμεταφορές - Logistics 100% 

Foodlink Cyprus Ltd Κύπρος Logistics 100% 

Dotlink AE Ασπρόπυργος Αττικής Software 100% 

Foodlink Albania Αλβανία Μεταφορές 100% 

 

H FOODLINK CYPRUS LTD ιδρύθηκε τον 21/5/2012 στην Κύπρο με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και είναι η 

μητρική εταιρεία της Foodlink Albania. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της FOODLINK CYPRUS LTD 

καταβλήθηκε από τη μητρική Foodlink A.E. Από την 31/12/2012 ενοποιήθηκε κανονικά στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 του ομίλου και της εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας την 30
η
 Μαρτίου 2015. 
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2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2014. 

  

2.2 Τήρηση λογιστικών βιβλίων 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά  βιβλία της σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως 

έχει το δικαίωμα και στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωλογιστικές εγγραφές προσαρμογής, προκειμένου 

να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

2.3 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί από τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα - 

έξοδα που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Η εμπειρία του παρελθόντος και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 

για τη διενέργεια εκτιμήσεων, ενώ τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και των σχετικών παραδοχών γίνονται σε 

συνεχή βάση και αναγνωρίζονται στην χρήση που πραγματοποιήθηκαν και σε επόμενες, εάν 

επηρεάζουν και την παρούσα και τις μελλοντικές χρήσεις. 

 

2.4 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που 

εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση 

Στην σημείωση 2.4.1παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα 

πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο και επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται 

στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.  

Στην σημείωση 2.4.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα 

πρότυπα που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αλλά δεν επηρέασαν τα ποσά που 

περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 
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2.4.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι 

υποχρεωτικά για την ελεγχόμενη χρήση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 1/1/2014 ή μεταγενέστερα. 

 

  

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση (Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων)» 

 

(Τροποποίηση) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με 

τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις» 

 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά 

με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και 

στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 

καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους 

διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική 

οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική 

οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου 

εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 

σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 

αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο 

πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά 

δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), 

καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / 

πρακτορευομένου. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 

κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 
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ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 

με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε 

άλλες οικονομικές οντότητες» 

 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας 

οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 

κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη 

συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, 

από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το 

ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα 

ΔΛΠ 27 ή 28. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» 

 

(Τροποποίηση) 

 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε 

συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, 

το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

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

 

(Τροποποίηση) 

 

Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση 

του ΔΠΧΑ 11. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 

«Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση 

συμμετοχής σε άλλες οικονομικές 

οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

 

(Τροποποίηση) 

 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 

παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 

10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 

πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την 

περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 

γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 «Εταιρείες 

Επενδύσεων» 

 

(Τροποποίηση) 

 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και 

παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά 

κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των 

εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των 

περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που 

ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις 

γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία 

επενδύσεων. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 36 «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης 

αξίας μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

 

(Τροποποίηση) 

 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της 

ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς 

γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια 

ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να 

γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει 

υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη 

ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

 

(Τροποποίηση) 

 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο 

αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να 

εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα 

νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης 

πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν 

είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια 

όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την 

πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι 

ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 17η Ιουνίου 2014). 

 

2.4.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για 

μεταγενέστερες χρήσεις 

Τα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Η 

Εταιρεία προτίθεται να υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά, κατά περίπτωση, όταν αυτά καταστούν 

εφαρμόσιμα. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 

επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο 

αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών 

που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 
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αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018) 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί 

Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

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

του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας 

των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν 

ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές 

αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων 

τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016) 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να 

παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από 

όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 

εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση 

των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που 

να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες 

στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 

της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το 

πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017) 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο «Παροχές σε 

Εργαζομένους» 

 

(Τροποποίηση) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των 

εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός 

σταθερού ποσοστού του μισθού. 
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιουλίου 2014) 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την 

μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 «Διευκρίνιση των 

Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα 

έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός 

περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς 

φυτείες» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των 

διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν 

φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο 

τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι 

τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που 

αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 

χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 «Πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 

και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του 

ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς 
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(Τροποποιήσεις) 

εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι 

πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που 

περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε 

όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια 

δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη 

μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

ΔΛΠ 1 «Γνωστοποιήσεις» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις 

έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των 

μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016) 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 «Εταιρείες 

επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από 

την υποχρέωση ενοποίησης» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των 

εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση 

ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης 

κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον 

«όρο υπηρεσίας» 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο 

τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει 

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

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία». 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα 

ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών». 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως 

συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού 

διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 

εταιρεία της οικονομικής οντότητας 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για 

πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την 

προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου 

όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή 

στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού 

δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις 

της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 

13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών 

συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το 

ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή 

ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς 

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

δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν 

πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 

 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να 

βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας 

για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και 

διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, 

εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο 

προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές 

προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που 

γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 
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3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

3.1 Ενοποίηση – Αποτίμηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος της απόκτησης 

μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που 

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

άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που συνιστούν μια επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες 

τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που 

αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την 

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

Διεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 

εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημίες, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι ίδιες με 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης. 

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού (εσωτερικώς και εξωτερικώς αποκτηθείσες) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις. 

Η αξία του εσωτερικώς δημιουργουμένου λογισμικού που αναγνωρίσθηκε στη χρήση 2008 και 2009 περιλαμβάνει 

όλα τα άμεσα επιρριπτέα κόστη, που αφορούν κυρίως τις αμοιβές του προσωπικού.   

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

η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

Επίσης, στα ασώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η άυλη αξία των θυγατρικών εταιριών της 

FOODLINK AE. 

3.3  Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της 

αξίας τους. 

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

Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την 

ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται 

περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη 

διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω 

πάγιο. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες 

διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των 

ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
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 Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη μίσθωσης των ακινήτων ή των 

ετών της ωφέλιμης ζωής τους (εάν είναι λιγότερα από τα έτη μίσθωσης) 

 Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα κτίρια  30-35 έτη 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά Hardware (Η/Υ, οθόνες, κάμερες, scanners κλπ) , 5 έτη 

 Ανυψωτικά μηχανήματα – κλαρκ , 10 έτη 

 Μεταφορικά μέσα εκτός χώρου αποθηκών (φορτηγά) 5 έτη (υπολογίζεται υπολειμματική αξία 20% επί 

της αξίας κτήσης τους) 

 Ράφια αποθήκης , 20 έτη 

 Πάνελς-ψυκτικοί θάλαμοι  κτιρίων, φυσούνες και ράμπες αποθηκών , 20 έτη 

 Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών , 10 έτη 

 Γεννήτριες , 10 έτη 

Για τα λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κρίθηκαν επαρκείς οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από 

την φορολογική νομοθεσία.  

Για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

3.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρείας  ταξινομούνται  στις  παρακάτω  κατηγορίες  

περιουσιακών στοιχείων:  

 δάνεια και απαιτήσεις 

 διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό για τον οποίο αποκτούνται. Η εταιρεία έχει κατηγοριοποιήσει τις 

επενδύσεις της στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην 

αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

3.5  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι κατεχόμενα κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και 

προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική 

τους αναγνώριση.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

3.6 Δάνεια και Απαιτήσεις  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 

προσδιορισμένες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν 
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η εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής 

εκμετάλλευσης. 

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 

αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά 

εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για 

παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί 

εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία 

υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. 

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Η 

ομαδοποίηση των απαιτήσεων γίνεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν 

μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

3.7 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε 

άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε 

επίδρασης από φόρους. 

Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη 

ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Σε περίπτωση μόνιμης απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση και 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας. Οι 

ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο καταταγμένο 

ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι ζημιές που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες 

προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση 

(αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην 

κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει ταξινομήσει η εταιρεία σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ. 

3.8 Εύλογη αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός η 

Διοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας 

τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προκύπτει κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς 
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παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε 

καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου και η ανάλυση 

των προ εξοφλημένων ταμιακών ροών του.  

3.9 Χρηματικά Διαθέσιμα 

Περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και οι καταθέσεις στις τράπεζες. Επίσης περιλαμβάνονται οι 

προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών. 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

3.10  Μισθώσεις 

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α οι μισθώσεις διακρίνονται σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές. 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις οι οποίες μεταφέρουν στον μισθωτή 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 τα οποία καταχωρούνται 

απευθείας στα αποτελέσματα και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Τα κεφαλαιοποιηθέντα 

μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο εντός της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωή τους.  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου 

καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως 

έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

3.11  Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον 

αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως 

προκύπτουν από τη φορολογική της δήλωση. 

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.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και τις 

μεταφερόμενες 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 ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο 

βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν 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 τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί 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 απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα | 36  

 

3.12  Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή 

των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  

υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

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

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

από το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

3.13  Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

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

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20  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 την χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε 

αναλογικές υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά 

συνολικά έσοδα. 

 Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται 

σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών.  

3.14  Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της 

υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 

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 περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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3.15  Έσοδα 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν τα οικονομικά οφέλη από την παροχή υπηρεσιών ή από άλλες συναλλαγές 

πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα.  

Έσοδα από μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

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

3.16  Κεφάλαια 

Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση 

με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους 

εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού 

κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι 

μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η 

γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από 

αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το 

οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 

προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, 

αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των 

κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός 

τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με 

πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί 

να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που 

επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 
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4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Το σύνολο του κύκλου εργασιών αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη 

που εμπορεύεται ο Όμιλος και η Εταιρεία. 

 

4.1 Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα 

Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Χώρα 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/213 

Ελλάδα 37.018.317,08 31.760.916,90 29.411.952,81 25.727.633,16 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.863.067,93 2.530.706,94 11.183,80 0,00 

Τρίτες Χώρες 564.378,45 104.809,95 459.019,14 78.250,00 

Σύνολο 39.445.763,46 34.396.433,79 29.882.155,75 25.805.883,16 

 

 

 

4.2 Πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δραστηριότητα 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/213 

Έσοδα Αποθήκευσης 13.711.007,21 13.376.985,90 13.652.501,21 13.320.365,90 

Έσοδα Διανομής 23.692.949,04 19.809.479,28 14.271.190,33 11.353.798,65 

Λοιπά Έσοδα 2.041.807,21 1.209.968,61 1.958.464,21 1.131.718,61 

Σύνολο 39.445.763,46 34.396.433,79 29.882.155,75 25.805.883,16 
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5. Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

5.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επεξήγηση σχετικά με τη διαμόρφωση της αξίας κτήσεως και των 

αποσβέσεων κατά την 31/12/2013 και 31/12/2014. 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/τα Μεταφ. Μέσα Έπιπλα 
Ακιν. Υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος 
31/12/2012 

1.747.549,52 4.325.298,51 4.562.426,82 2.053.173,48 3.018.444,35 21.184,00 15.728.076,68 

Προσθήκες  0,00 94.319,43 174.044,70 396.882,83 226.624,53 0,00 891.871,49 

Πωλήσεις - 
Μειώσεις 

0,00 0,00 0,00  (92.750,00)  (8.656,50) 0,00  (101.406,50) 

Κόστος 
31/12/2013 

1.747.549,52 4.419.617,94 4.736.471,52 2.357.306,31 3.236.412,38 21.184,00 16.518.541,67 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2012 

0,00 (425.816,20) (1.204.706,69)  (967.459,86)  (1.272.425,21) 0,00 (3.870.407,96) 

Αποσβέσεις 2013 0,00 (161.286,88)  (263.052,96)  (331.424,18)  (244.300,52) 0,00 (1.000.064,54) 

Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 0,00 20.788,16 8.656,69 0,00 29.444,85 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2013 

0,00 (587.103,08) (1.467.759,65)  (1.278.095,88)  (1.508.069,04) 0,00 (4.841.027,65) 

Αναπόσβ. Αξία 
31/12/2013 

1.747.549,52 3.832.514,86 3.268.711,87 1.079.210,43 1.728.343,34 21.184,00 11.677.514,02 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/τα Μεταφ. Μέσα Έπιπλα 
Ακιν. Υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος 
31/12/2013 

1.747.549,52 4.419.617,94 4.736.471,52 2.357.306,31 3.236.412,38 21.184,00 16.518.541,67 

Προσθήκες  0,00 402.766,74 200.072,81 581.359,57 124.368,16 0,00 1.308.567,28 

Πωλήσεις - 
Μειώσεις 

0,00 0,00 0,00  (47.382,69)  (132,00) 0,00  (47.514,69) 

Μεταφορές 0,00 (308.815,00) 308.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστος 
31/12/2014 

1.747.549,52 4.513.569,68 5.245.359,33 2.891.283,19 3.360.648,54 21.184,00 17.779.594,26 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2013 

0,00 (587.102,39) (1.467.759,74)  (1.278.095,88)  (1.508.069,24) 0,00 (4.841.027,25) 

Αποσβέσεις 
2014 

0,00 (211.792,51)  (316.285,95)  (191.110,44)  (256.783,28) 0,00  (975.972,18) 

Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 0,00 26.790,94 0,00 0,00 26.790,94 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2014 

0,00 (798.894,90) (1.784.045,69)  (1.442.415,38)  (1.764.852,52) 0,00 (5.790.208,49) 

Αναπόσβ. Αξία 
31/12/2014 

1.747.549,52 3.714.674,78 3.461.313,64 1.448.867,81 1.595.796,02 21.184,00 11.989.385,77 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/τα 
Μεταφ. 
Μέσα 

Έπιπλα 
Ακιν. Υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος 31/12/2012 1.747.549,52 4.239.838,73 4.553.318,82 873.962,38 2.893.028,80 21.184,00 14.328.882,25 
Προσθήκες  0,00 27.940,00 92.152,00 129.016,10 186.487,59 0,00 435.595,69 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00  (84.200,00)  (8.656,50) 0,00  (92.856,50) 

Κόστος 31/12/2013 1.747.549,52 4.267.778,73 4.645.470,82 918.778,48 3.070.859,89 21.184,00 14.671.621,44 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2012 

0,00 (342.214,93) (1.198.255,19) (435.540,59)  (1.167.824,80) 0,00 (3.143.835,51) 

Αποσβέσεις 2013 0,00 (151.337,03) (258.710,25)  (78.214,29)  (231.285,06) 0,00 (719.546,63) 
Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 0,00 20.645,00 8.656,69 0,00 29.301,69 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2013 

0,00 (493.551,96) (1.456.965,44)  (493.109,88)  (1.390.453,17) 0,00 (3.834.080,45) 

Αναπόσβ. Αξία 
31/12/2013 

1.747.549,52 3.774.226,77 3.188.505,38 425.668,60 1.680.406,72 21.184,00 10.837.540,99 

 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/τα Μεταφ. Μέσα Έπιπλα 
Ακιν. Υπό 
Εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος 
31/12/2013 

1.747.549,52 4.267.778,73 4.645.470,82 918.778,48 3.070.859,89 21.184,00 14.671.621,44 

Προσθήκες  0,00 402.766,74 200.072,81 50.010,41 109.166,07 0,00 762.016,03 

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00  (43.882,69) 0,00 0,00  (43.882,69) 

Μεταφορές 0,00  (308.815,00) 308.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστος 
31/12/2014 

1.747.549,52 4.361.730,47 5.154.358,63 924.906,20 3.180.025,96 21.184,00 15.389.754,78 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2013 

0,00 (493.551,96) (1.456.965,44) (493.109,88) (1.390.453,17) 0,00 (3.834.080,45) 

Αποσβέσεις 
2014 

0,00 (198.118,03)  (298.997,15)  (82.889,96)  (240.794,27) 0,00  (820.799,41) 

Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0,00 0,00 0,00 26.790,94 0,00 0,00 26.790,94 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2014 

0,00 (691.669,99) (1.755.962,59) (549.208,90) (1.631.247,44) 0,00 (4.628.088,92) 

Αναπόσβ. 
Αξία 
31/12/2014 

1.747.549,52 3.670.060,48 3.398.396,04 375.697,30 1.548.778,52 21.184,00 10.761.665,86 

 

 

 

Επί του Ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στη Λ. Ειρήνης 47 Ασπρόπυργος έχουν εγγραφεί 2 προσημειώσεις 

υποθήκης, συνολικού ποσού 6.500.000 ευρώ. 
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 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν ως εξής: 

Είδος παγίου Βάση υπολογισμού 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων (πάνελς κτιρίων, ψυκτικοί 

θάλαμοι, φυσούνες, ράμπες αποθηκών κ.α.) 

Επί της αξίας κτήσεως , προς τα έτη 

μίσθωσης των ακινήτων ή των ετών της 

ωφέλιμης ζωής τους (εάν είναι λιγότερα 

από τα έτη μίσθωσης) 

Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικά Hardware Εντός 5ετίας 

Μεταφορικά μέσα-φορτηγά 5 έτη 

Ράφια αποθήκης  20 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 6-8 έτη 

Μηχανήματα κλιματισμού και ψύξης αποθηκών 10 έτη 

Γεννήτριες  10 έτη 

Ανυψωτικά μηχανήματα – Κλαρκ 10 έτη 

Ιδιόκτητα κτίρια και μόνιμες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα κτίρια  30-35 έτη 

 

5.2 Ασώματα Περιουσιακά στοιχεία – Υπεραξία επιχείρησης 

Το κονδύλι Ασώματα Περιουσιακά στοιχεία αφορά κυρίως σε λογισμικά προγράμματα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία. 

 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις κατά τις χρήσεις 2013 & 2014 παρουσίασαν την παρακάτω κίνηση για τον όμιλο: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Ασώματες 

ακινητοποιήσεις  
Υπεραξία Σύνολο 

Κόστος 31/12/2012 967.744,77 1.831.544,23 2.799.289,00 

Προσθήκες  27.886,42 0,00 27.886,42 

Κόστος 31/12/2013 995.631,19 1.831.544,23 2.827.175,42 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2012 

 (785.189,77) 0,00  (785.189,77) 

Αποσβέσεις 2013  (90.956,51) 0,00  (90.956,51) 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
31/12/2013 

 (876.146,28) 0,00  (876.146,28) 

Αναπόσβ. Αξία 
31/12/2013 

119.484,91 1.831.544,23 1.951.029,14 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ασώματες ακινητοποιήσεις  Υπεραξία Σύνολο 

Κόστος 31/12/2013 995.631,19 1.831.544,23 2.827.175,42 

Προσθήκες  52.785,87 0,00 52.785,87 

Πωλήσεις - Μεταφορές 
παγίων άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 

 (340.646,67) 0,00  (340.646,67) 

Κόστος 31/12/2014 707.770,39 1.831.544,23 2.539.314,62 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2013 

 (876.146,28) 0,00  (876.146,28) 

Αποσβέσεις 2014  (54.749,54) 0,00  (54.749,54) 
Μειώσεις αποσβέσεων 306.581,99 0,00 306.581,99 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2014 

 (624.313,83) 0,00  (624.313,83) 

Αναπόσβ. Αξία 31/12/2014 83.456,56 1.831.544,23 1.915.000,79 
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Για την εταιρεία οι ασώματες ακινητοποιήσεις κυμάνθηκαν ως ακολούθως στις χρήσεις 2013 και 2014: 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ασώματες 

ακινητοποιήσεις  
Υπεραξία Σύνολο 

Κόστος 31/12/2012 879.976,46 0,00 879.976,46 

Προσθήκες  25.051,46 0,00 25.051,46 

Κόστος 31/12/2013 905.027,92 0,00 905.027,92 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2012 

 (701.259,46) 0,00  (701.259,46) 

Αποσβέσεις 2013  (88.758,45) 0,00  (88.758,45) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2013 

 (790.017,91) 0,00  (790.017,91) 

Αναπόσβ. Αξία 31/12/2013 115.010,01 0,00 115.010,01 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ασώματες 

ακινητοποιήσεις  
Υπεραξία Σύνολο 

Κόστος 31/12/2013 905.027,88 0,00 905.027,88 

Προσθήκες  17.624,65 0,00 17.624,65 
Πωλήσεις - Μεταφορές 
παγίων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

 (340.646,67) 0,00  (340.646,67) 

Κόστος 31/12/2014 582.005,86 0,00 582.005,86 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2013 

 (790.017,87) 0,00  (790.017,87) 

Αποσβέσεις 2014  (50.753,39) 0,00  (50.753,39) 

Μειώσεις αποσβέσεων 306.581,99 0,00 306.581,99 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
31/12/2014 

 (534.189,27) 0,00  (534.189,27) 

Αναπόσβ. Αξία 31/12/2014 47.816,59 0,00 47.816,59 

 
Στα ασώματα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, συμπεριλαμβάνεται και η αξία της απόκτησης των θυγατρικών 

Express Link ΕΠΕ και Transport Link AE η οποία κατά τον χρόνο της απόκτησής τους (2009) υπολογίσθηκε σε 

420.909,52 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η υπεραξία της απόκτησης της VELOS TRANS AE την 

15/12/2011, που υπολογίσθηκε σε 1.410.634,71 ευρώ. 

Συνολικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίστηκε σε 1.831.544,23 ευρώ για το οποίο εξετάστηκε και 

αναγνωρίστηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσής του στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. 

5.3 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Η μητρική εταιρεία Foodlink AE το 2009 εξαγόρασε μετά από εκτίμηση της αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Ν. 2190/1920, το 100% των εταιρειών Transport Link AE αντί 220.910,00 ευρώ και Express Link EΠΕ αντί 

280.208,00 ευρώ. Το 2010 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Transport Link AE κατά 300.000 

ευρώ. 

Tην 21/12/2011 εξαγόρασε την διαμεταφορική εταιρεία VELOS TRANS AE, μετά από εκτίμηση της αξίας της 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920. 

Την 22/5/2012 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink Cyprus Ltd στην οποία η Foodlink A.E. 

συμμετέχει με ποσοστό 100%. 

Επίσης την 23/7/2013 ιδρύθηκε η εταιρεία «DOTLINK A.E.» που έχει σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού 

(software), τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού και την εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά 

ποσοστό 100% με μοναδική μέτοχο την ανώνυμη εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ».  
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Εντός του 2013 συστήθηκε από την θυγατρική εταιρεία Foodlink Cyprus, θυγατρική εταιρεία κατά 100% στην 

Αλβανία με την επωνυμία Foodlink Albania με σκοπό την δραστηριοποίηση του Ομίλου στην χώρα αυτή. Το 

μετοχικό κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας ανέρχεται σε 1.020,00 ευρώ. 

 

Δομή του Ομίλου  

 

Θυγατρική Εταιρεία Συμμετοχές 2014 
 

Συμμετοχές 2013 

Transport Link AE 520.910,00 
 

520.910,00 

Express Link EΠΕ 280.208,00 
 

280.208,00 

VELOS TRANS AE 1.967.840,24 
 

1.967.840,24 

Foodlink (Cyprus) Ltd 1.000,00 
 

1.000,00 

Dotlink AE 60.000,00 
 

60.000,00 

Συνολική επένδυση σε 
θυγατρικές 

2.829.958,24 
 

2.829.958,24 

 

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών κατά την 31/12/2014 

 

Επωνυμία 
Χώρα 
Εγκ/σης 

Αξία κτήσης 
Περιουσιακά 
στοιχεία 

Υποχρεώσεις Έσοδα 
Kέρδη/(ζημίες)  
συμμετοχής 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

Velos Trans AE Ελλάδα 1.967.840,24 49.860,86 2.841.483,06 8.993.664,84 73.450,33 100% 

Transport Link AE Ελλάδα 520.910,00 1.016.865,30 809.975,40 1.189.453,92 (62.178,44) 100% 

Express Link EΠΕ Ελλάδα 280.208,00 34.236,27 43.577,96 190.614,94 1.805,85 100% 

Foodlink (Cyprus) Ltd Κύπρος 1.000,00 130.603,76 187.963,50 605.201,63 65.564,52 100% 

Dotlink AE Ελλάδα 60.000,00 31.793,70 55.370,20 83.343,00 (12.996,89) 100% 

 
Δεν συντρέχουν λόγοι απομείωσης της αξίας των συμμετοχών. 

 

5.4 Λοιπές επενδύσεις 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (μετοχές στο ΧΑΑ) αποτιμώνται στις εύλογες αξίες και οι 

μεταβολές τους, από την αποτίμηση στην εύλογη αξία, καταχωρούνται στη καθαρή θέση από όπου και 

μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώλησή τους ή όταν αυτά απομειωθούν. Η εταιρεία στη χρήση 2014, 

προχώρησε σε αναταξινόμηση των κατεχόμενων μετοχών, τίτλων εισηγμένων στο ΧΑΑ, από την κατηγορία 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στην 

κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία». Η απόφαση για αυτή την αναταξινόμηση 

ελήφθη λόγω των πολύ δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία τα τελευταία χρόνια, και 

οι οποίες επηρέασαν τον χρόνο εντός του οποίου σκόπευε η εταιρεία να τους διακρατήσει. Με την ως άνω 

απόφαση, η εταιρεία προχώρησε στην διακράτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων για μακροχρόνιό διάστημα 

μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και εξισορροπηθούν οι αρνητικές επιδράσεις της 

χρηματοοικονομικής κρίσης στους μετοχικούς τίτλους. Με το χειρισμό αυτό, απεικονίζεται ορθότερα και 

αντιπροσωπευτικότερα το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της εταιρείας. 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Λοιπές επενδύσεις (διαθέσιμα για 
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) 

214.399,60 10.440,00 
 

214.399,60 10.440,00 

Σύνολο 214.399,60 10.440,00 
 

214.399,60 10.440,00 
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Μετοχή Ποσότητα 
Τιμή κλεισίματος 

31/12/2014 
 Εύλογη αξία 

31/12/2014   

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 20.000 0,43 
 

8.600,00 

ΟΛΠ 5.000 10,5 
 

52.500,00 

ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ATTICA BANK 3.332.600 0,046 
 

153.299,60 

Σύνολο       214.399,60 

 

Η αποτίμηση των ανωτέρω επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καταχωρήθηκε απευθείας σε μείωση των 

Ιδίων Κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Συνολικών Εσόδων κατά 699.327,40 ευρώ. 

 

5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Δοσμένες εγγυήσεις 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Εγγυήσεις ενοικίων 740.820,12 651.176,00 
 

740.820,12 690.212,00 

Εγγυήσεις ΔΕΗ 72.282,00 26.318,00 
 

21.900,00 21.900,00 

Εγγυήσεις μεταφορ.μέσων 1.208,00 36.208,00 
 

0,00 0,00 

Σύνολο 814.310,12 713.702,00 
 

762.720,12 712.112,00 

 

Το παραπάνω κονδύλι αφορά την παροχή εγγυήσεων μισθωμάτων σε συνεργαζόμενες εταιρείες ενοικίασης 

αποθηκευτικών χώρων, προς τη ΔΕΗ καθώς και για μεταφορικά μέσα. 

5.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

Στο κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις» εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών που προέρχονται από 

την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας και του Ομίλου.  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Απαιτήσεις από πελάτες 9.125.572,71 7.649.168,19 
 

7.458.448,82 6.371.273,31 
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

1.044.898,97 1.480.703,84 
 

629.419,40 740.351,92 

Γραμμάτια εισπρακτέα 247.405,22 200.385,07 
 

0,00 0,00 
Επιταγές εισπρακτέες 
(μεταχρονολογημένες) 

1.760.862,75 1.459.850,49 
 

1.336.100,98 925.562,62 

 

12.178.739,65 10.790.107,59 
 

9.423.969,20 8.037.187,85 

Μείον: Πρόβλεψη 
απομείωσης εμπορικών 
απαιτήσεων 

 (616.379,95)  (658.751,03) 
 

0,00 0,00 

Καθαρές απαιτήσεις 
από πελάτες 

11.562.359,70 10.131.356,56 
 

9.423.969,20 8.037.187,85 

 
Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων 

(factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα. Προεισπραχθείσες 

απαιτήσεις χωρίς δικαίωμα αναγωγής δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά. 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται, κατά τη 

συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 120 ημερών. 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική 

αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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5.7 Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις  

Στο κονδύλι «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Χρεώστες Διάφοροι (εκτός των 
προκαταβλημένων-
παρακρατημένων φόρων 
εισοδήματος) 

951.431,75 170.874,73 
 

727.466,18 37.877,69 

Λογ/μοί Διαχειρίσεως Προκ/λών 
και Πιστώσεων 

32.102,70 859,54 
 

32.102,70 359,54 

Έξοδα Επομένων Χρήσεων 128.094,77 68.444,89 
 

60.659,45 57.661,34 

Χρεωστικά προμηθευτών 0,00 169.086,97 
 

0,00 0,00 

Λοιποί Μεταβατικού Λογ. 
Ενεργητικού 

70.000,00 70.000,00 
 

0,00 0,00 

Σύνολο 1.181.629,22 479.266,13 
 

820.228,33 95.898,57 

 

5.8 Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 

Στο κονδύλι απεικονίζεται κυρίως η προκαταβολή για φόρο εισοδήματος καθώς και η απαίτηση για επιστροφή 

φόρου εισοδήματος παρελθουσών χρήσεων. 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Απαιτήσεις από φόρο 
εισοδήματος 

1.528,08 100.945,69 
 

1.344,03 100.864,98 

Σύνολο 1.528,08 100.945,69 
 

1.344,03 100.864,98 

 

5.9 Χρηματικά διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Ταμείο  231.968,93 19.641,34 
 

206.121,38 5.283,63 

Καταθέσεις όψεως  1.479.583,90 2.496.033,44 
 

1.162.311,65 2.160.809,91 

Καταθέσεις προθεσμίας 834.232,86 334.288,86 
 

834.232,86 334.288,86 

Σύνολο 2.545.785,69 2.849.963,64 
 

2.202.665,89 2.500.382,40 

 
Οι καταθέσεις της εταιρείας υφίστανται σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα ενώ ποσό 

καταθέσεων ευρώ 4.248,86 υφίσταται σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο.  

Οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι διάρκειας έως έξι μηνών. 

5.10   Λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία Ενεργητικού 

Στο κονδύλι αυτό καταχωρούνταν μετοχές εισηγμένες σε ενεργή αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) οι οποίες 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα αποτελέσματα τους καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών 

Εισοδημάτων.: Κατά την 31/12/2014 το υπόλοιπο του κονδυλίου ήταν μηδενικό συνέπεια της αναταξινόμησης των 

κονδυλίων (παράγραφος 5.4) 

5.11  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα 

οχτώ (11.600.888) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν 
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εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και 

αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 3.480.266,40 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

Ποσά σε ευρώ'` 
Αριθμός 

μετοχών 

Κοινές 

ονομαστικές 

μετοχές 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 3.866.962 3.866.962 1.624.124,04 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7.733.926- 7.733.926 1.856.142,36 

Αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 11.600.888 11.600.888 3.480.266,40 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00- 0,00 0,00 

Αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 11.600.888 11.600.888 3.480.266,40 

 

5.12   Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Το κονδύλι Διαφορά υπέρ το Άρτιο κατά το 2014 για την εταιρεία και για τον Όμιλο παρέμεινε αμετάβλητο σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  30/6/2014 31/12/2013 

Διαφορά υπέρ το άρτιο την 1η  Ιανουαρίου 
2013 και 2014 αντίστοιχα 

494.684,95 1.538.765,01 

Πλέον διαφορά υπέρ το άρτιο  0,00 (1.044.080,06) 

Διαφορά υπέρ το άρτιο την 31η Δεκεμβρίου 
2013 και 2014 αντίστοιχα 

494.684,95 494.684,95 

 

Το παραπάνω ποσό κεφαλαιοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής 

εταιρείας εντός της χρήσης του 2013. 

 

5.13   Αποθεματικά 

Το κονδύλι «Αποθεματικά» αναλύεται: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Τακτικό Αποθεματικό 285.298,45 282.734,24 
 

280.990,20 278.426,00 

Αφορολόγητο 
αποθεματικό 
Ν.3299/04 

1.844.769,00 1.844.769,00 
 

1.844.769,00 1.844.769,00 

Αποθεματικά από 
απαλλ/να από τη 
φορολογία έσοδα 

0,00 8.132,09 
 

0,00 8.132,09 

Αποθεματικά από 
ειδικώς 
φορολογηθέντα 
έσοδα 

0,00 5.932,93 
 

0,00 5.932,93 

Αποθεματικό ιδίων 
μετοχών 

 (269.414,27) (189.293,78) 
 

 (269.414,27) (189.293,78) 

Αποθεματικό 
αποτίμησης μετοχών 
- καταχωρημένων 
στα ίδια κεφάλαια 

 (593.162,28)  (75.835,40) 
 

 (593.162,28)  (75.835,40) 

Σύνολα 1.267.490,90 1.876.439,08 
 

1.263.182,65 1.872.130,84 
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Τα αποθεματικά παραμένουν αφορολόγητα εφόσον δεν διανέμονται άλλως φορολογούνται με τις γενικές 

διατάξεις. 

Αποθεματικό αποτίμησης μετοχών.  

Αφορά διαφορά από την αποτίμηση στην εύλογη αξία μετοχών εταιρειών εισηγμένων στα Χ.Α.Α που η εταιρεία 

έχει λάβει απόφαση να διακρατήσει στο χαρτοφυλάκιό της για μεγάλο χρονικό διάστημα και για τις οποίες έως 

σήμερα δεν έχει προβεί σε πράξη πώλησης (βλέπε σημείωση 5.4 ανωτέρω).  

Αποθεματικό ιδίων μετοχών.  

Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03/06/2014 αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση 66.900 ιδίων μετοχών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920. Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν σε 

εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην 

εταιρεία. Επιπλέον η εταιρεία μέσα στη χρήση αγόραζε από την ελεύθερη αγορά μετοχές οι οποίες την 

31/12/2014είχαν ανέλθει στο ποσό των ευρώ 269.414,27 το οποίο και εμφανιζόταν αφαιρετικά των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας.  

5.14   Κέρδη εις νέον 

Τα κέρδη εις νέο προέρχονται από παρακρατηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από τις λογιστικές 

διαφορές προσαρμογής των βιβλίων στα Δ.Π.Χ.Α. μειωμένα κατά τα σχηματισθέντα αποθεματικά. Η κίνηση του 

κονδυλίου το 2014 απεικονίζεται αναλυτικά στον εταιρικό και τον ενοποιημένο πίνακα Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

 

5.15 Δανεισμός 

Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής:: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια (Ομολογιακό δάνειο) 

450.000,00 1.350.000,00 
 

450.000,00 1.350.000,00 

Σύνολο 450.000,00 1.350.000,00 
 

450.000,00 1.350.000,00 

 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 450.000,00 1.350.000,00 
 

450.000,00 1.350.000,00 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 

384.620,46 202.978,22 
 

95.051,32 162.362,09 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
δανείων 

834.620,46 1.552.978,22 
 

545.051,32 1.512.362,09 

 
    

   
Βραχυπρόθεσμα δάνεια     

   
Μακροπρόθεσμα δάνεια 
(βραχυπρ. μέρος) 

914.949,64 900.000,00 
 

914.949,64 900.000,00 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 

155.428,96 148.984,89 
 

127.271,84 120.767,99 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
(κεφάλαιο κίνησης) 

9.110.402,13 8.468.205,15 
 

8.128.855,32 7.284.490,38 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
δανείων 

10.180.780,72 9.517.190,04 
 

9.171.076,79 8.305.258,37 

 
    

   
Σύνολο  δανείων 11.015.401,18 11.070.168,26 

 
9.716.128,11 9.817.620,46 
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Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής: 

 

Δανεισμός την 31/12/2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο 900.000,00 148.984,89 8.468.205,15 9.517.190,04 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 1.350.000,00 202.978,22 0,00 1.552.978,22 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 2.250.000,00 351.963,11 8.468.205,15 11.070.168,26 

 

Δανεισμός την 31/12/2014 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο 914.949,64 155.428,96 9.110.402,13 10.180.780,72 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 450.000,00 384.620,46 0,00 834.620,46 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.364.949,64 540.049,42 9.110.402,13 11.015.401,18 

 

Δανεισμός την 31/12/2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο 900.000,00 120.767,99 7.284.490,38 8.305.258,37 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 1.350.000,00 162.362,09 0,00 1.512.362,09 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 2.250.000,00 283.130,08 7.284.490,38 9.817.620,46 

 

Δανεισμός την 31/12/2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 

(κεφάλαιο 
κίνησης) 

Σύνολο 

1 έτος και λιγότερο 914.949,64 127.271,84 8.128.855,32 9.171.076,79 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 450.000,00 95.051,32 0,00 545.051,32 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.364.949,64 222.323,16 8.128.855,32 9.716.128,11 

 

Το μακροπρόθεσμο δάνειο προέρχεται από την Alpha Bank, έχει κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 

και προβλέπεται η τριμηνιαία καταβολή τοκοχρεωλυτικής δόσης. Η εταιρεία αποπληρώνει κανονικά τις δανειακές 

της υποχρεώσεις προς την τράπεζα ύψους 900.000 ευρώ στην χρήση 2014.  

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν το τμήμα εκείνο της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί στην χρήση 2015. 

Τέλος, τα υπόλοιπα δάνεια αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό από εμπορικές τράπεζες εσωτερικού.  

 

5.16  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του κεφαλαίου 

των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι «Καθαρά 
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Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις» και κατά το 

βραχυπρόθεσμο μέρος τους στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση». 

 

Leasing την 31/12/2014 
    

Leasing την 31/12/2013 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις     

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

1 έτος και λιγότερο 227.170,96     1 έτος και λιγότερο 148.984,89 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 318.056,14     Μεταξύ 1 και 5 ετών 207.754,11 

Άνω των 5 ετών 0,00     Άνω των 5 ετών 0.00 

Σύνολο καταβολών 545.227,10     Σύνολο καταβολών 356.739,00 

 

Leasing την 31/12/2014 

  

Leasing την 31/12/2013 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις  

 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

1 έτος και λιγότερο 143.142,25  
 

1 έτος και λιγότερο 120.767,99 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 82.517,55  
 

Μεταξύ 1 και 5 ετών 166.010,93 

Άνω των 5 ετών 0,00  

 

Άνω των 5 ετών 
 

Σύνολο καταβολών 225.659,80  

 

Σύνολο καταβολών 286.778,91 

 

Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 

5.17   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης που διενεργήθηκε 

από αναλογιστή, οποίος και παρέδωσε σχετική μελέτη στην εταιρεία. 

 
 
Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης 

Παραδοχές αναλογιστικής μελέτης 
01/01/2014-31/12/2014 

Επιτόκιο προεξοφλήσεως 2,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2% 

Πίνακας Θνησιμότητας EVK 2000 

Πληθωρισμός  2% 

Turn over 0% 

  
 

Την 31/12/2014 η εταιρεία είχε 365 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος είχε 389 άτομα. Την 31/12/2013 η εταιρεία είχε 

354 άτομα προσωπικό και ο Όμιλος 394 άτομα.  

Το ποσό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου είναι: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καθαρή Υποχρέωση προς 
καταχώρηση στον ισολογισμό την 
31/12/2014 

384.970,02 331.401,19 

 
 
Τα αντίστοιχα ποσά για το 2013 για όμιλο και εταιρεία είχαν ως εξής: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Αναλογιστική υποχρέωση κατά 
την ημερομηνία αποτίμησης 

31/12/2013 
322.991,03 273.214,50 

 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, η υποχρέωση για τις παροχές προς τους εργαζόμενους που 

αναγνωρίζεται στον ισολογισμό είναι ίση με την αναλογιστική υποχρέωση κατά την ημερομηνία υπολογισμού 

(παράγραφος 63). 

Σύμφωνα επίσης με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 (παράγραφος 141), η υποχρέωση για τις παροχές προς τους 

εργαζόμενους που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό τέλους χρήσης είναι ίση με την υποχρέωση ισολογισμού αρχής 

χρήσης μετά την επίδραση των εξής: 

 κανονικό κόστος 

 κόστος τόκου 

 εισφορές συμμετεχόντων και εργοδοτών 

 παροχές πληρωθείσες 

 κέρδη και ζημιές από περικοπές 

 μεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση ή στα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος 

 μεταβολές στους δείκτες ισοτιμίας για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού νομίσματος από αυτό της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποκείμενη 

εταιρεία, κτλ. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 στην Κατάσταση Αναγνωρισμένων Κερδών και (Ζημιών) (Other 

Comprehensive Income – OCI) αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου τα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) που προκύπτουν 

σε κάθε χρήση. 

Έχοντας λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα, στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται αναλυτικά η υποχρέωση 

ισολογισμού, το έξοδο και τα αναλογιστικά κέρδη/ζημιές της χρήσης προς καταχώρηση στον ισολογισμό, στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και το OCI αντίστοιχα. Επίσης παρατίθεται και το Σωρευτικό Ποσό OCI. 

Υποχρέωση Έξοδο Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 
Σωρευτικό 

ποσό στα OCI 

331.401,00 82.425,00  (34.892,00) 49.339,00 

 

Το ποσό που καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια (OCI), όπως φαίνεται και στον πίνακα, ανέρχεται στο ποσό των 

34.892 ευρώ  και αναλύεται ως ακολούθως: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λοιπά συνολικά έσοδα (OCI)  2014 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών  (53.757,00) 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην υποχρέωση λόγω δημογραφικών παραδοχών - 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας 18.865,00 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI  (34.892,00) 

Η αναλογιστική ζημιά που προκύπτει στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών οφείλεται στην 

μείωση του επιτοκίου κατά 1,2%, ενώ το αναλογιστικό κέρδος λόγω εμπειρίας οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη 

που είχε γίνει για αύξηση μισθών 2,2%, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. 

 
Λογιστικές Απεικονίσεις 
 

Κατά την 16η Ιουνίου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη στην τροποποίηση του 

προτύπου IAS19.  
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Το αναθεωρημένο πρότυπο IAS19 R ισχύει για οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2013 και μετά. 

Συνεπώς, για τη χρήση 2014 οι λογιστικές απεικονίσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με το IAS19 R. 

 

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 2014 2013 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 01/01 273.214,50 304.325,07 

Δαπάνη τόκου  10.108,94 14.303,28 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 25.397,69 33.754,58 

Εισφορές Εργαζομένων  - - 

Κόστος προϋπηρεσίας - - 

Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών - - 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 46.918,59 79.379,54 

Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί,…) - - 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 59.130,92 108.388,18 

Έξοδα - - 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση  (34.892,39) 50.159,79 

Παρούσα αξία Δεσμευσης Καθορισμένων Παροχών κατά την 31/12 331.401,19 273.214,50 

   
Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
και σχετικές  αναλύσεις. 

2014 2013 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31/12 331.401,19 273.214,50 

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος την 31/12 - - 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31/12 331.401,19 273.214,50 

   
Κατάσταση Αποτελεσμάτων την 31/12 2014 2013 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 25.397,69 33.754,58 

Δαπάνη τόκου  10.108,94 14.303,28 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - - 

Κόστος προϋπηρεσίας - - 

Κόστος (αποτέλεσμα) Περικοπών  - - 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  46.918,59 79.379,54 

Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί,…) - - 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων  82.425,22 127.437,40 

   

   
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) 31/12 2014 2013 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI  (34.892,39) 50.159,79 

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI 49.339,35 84.231,74 

5.18   Λοιπές προβλέψεις 

Ο λογαριασμός αφορά πρόβλεψη για πιθανή επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που ενδέχεται να 

προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008-2010 της μητρικής και της 

χρήσεως 2010 της μεγαλύτερης θυγατρικής ποσό κατά 83.100 ευρώ και 35.000 ευρώ αντίστοιχα. 

Για τα έτη 2011 έως 2014 δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη καθώς διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το 

νόμο φορολογικές αναμορφώσεις για τον τελικό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της εταιρείας. Ο ισχύον 

φορολογικός νόμος 3943/2011, μεταξύ των άλλων προβλέπει την υποχρεωτική έκδοση φορολογικού 

πιστοποιητικού από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

σύννομης τήρησης των βιβλίων της εταιρείας, την αναμόρφωση ορισμένων δαπανών που προβλέπονται από τις 
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φορολογικέ διατάξεις, καθώς και τον έλεγχο της σύννομης υποβολής των διαφόρων φορολογικών δηλώσεων 

(ΦΠΑ, εισόδημα, χαρτόσημο κ.ά.). 

Οι βασικές εταιρείες του ομίλου ζήτησαν φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2014 . Αυτό θα εκδοθεί εντός 

των ημερομηνιών που ορίζονται, και έτσι η οικονομική χρήση 2014 θα θεωρηθεί προσωρινά ελεγμένη ενώ θα 

οριστικοποιηθεί μετά την παρέλευση 18 μηνών από την ημερομηνία του φορολογικού πιστοποιητικού. Στην 

διάρκεια των 18 μηνών οι φορολογικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν έλεγχο της οικονομικής χρήσης για 

λόγους δειγματοληψίας ή/και για λόγους υπόνοιας φορολογικών παραβάσεων 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο 118.190,00 118.190,00 
 

83.190,00 83.190,00 

5.19   Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση) 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση) στους ισολογισμούς της μητρικής και του ομίλου και στα 

αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 

 

Προσωρινές διαφορές 
από: 

Ισολογισμός 
31/12/2012 

Αποτελέσματα 
Χρήσεως 2013 

Ισολογισμός 
31/12/2013 

Αποτελέσματα 
Χρήσεως 2014 

Καθαρή 
Θέση 2014 

Ισολογισμός 
31/12/2014 

Αναγνώριση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

27.524,59  (8.424,88) 27.317,68 17.789,65 0,00 45.107,33 

Αναπροσαρμογή 
αποσβέσεων παγίων 
στοιχείων 

625.792,86 161.488,30 787.737,21 16.541,23 0,00 804.278,44 

Αποτίμηση επενδυτικών 
στοιχείων 

629,50  (94.590,03)  (93.960,53) 46.754,02 0,00  (47.206,51) 

Διαγραφή πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις 

 (16.092,41)  (29.587,58)  (53.992,84) 1.830,29 0,00  (52.162,55) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις  (70.793,33) 5.853,53  (73.613,82) 39.301,83 0,00  (34.311,99) 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού 

 (77.611,04)  (14.679,48)  (83.977,68)  (16.114,54) 0,00  (100.092,22) 

Αναγνώριση φορολογικής 
ζημιάς 

 (439.241,06) 50.005,58  (387.128,90) 37.975,16 0,00  (349.153,74) 

Αναγνώριση φόρου 
εισοδήματος επί των λοιπών 
συνολικών εσόδων περιόδου 
στην Καθαρή Θέση 

0,00 0,00 0,00 0,00 (190.897,15)  (190.897,15) 

Αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση 
(απαίτηση) 

50.209,11 70.065,44 122.381,12 144.077,64 (190.897,15) 75.561,62 
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Προσωρινές διαφορές από: 
Ισολογισμός 
31/12/2012 

Αποτελέσματα 
Χρήσεως 2013 

Ισολογισμός 
31/12/2013 

Αποτελέσματα 
Χρήσεως 2014 

Καθαρή 
Θέση 2014 

Ισολογισμός 
31/12/2014 

Αναγνώριση άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

35.742,56  (8.424,88) 27.317,68 17.789,65 0,00 45.107,33 

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων 
παγίων στοιχείων 

625.792,86 183.097,16 808.890,02 3.132,98 0,00 812.023,00 

Αποτίμηση επενδυτικών 
στοιχείων 

629,50  (94.590,03)  (93.960,53) 46.754,02 0,00  (47.206,51) 

Διαγραφή πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις 

33.292,70 9.987,80 43.280,50 0,00 0,00 43.280,50 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις  (79.467,35) 5.853,53  (73.613,82) 31.288,13 0,00  (42.325,69) 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού 

 (60.865,01)  (10.170,76)  (71.035,77)  (15.128,54) 0,00  (86.164,31) 

Αναγνώριση φορολογικής ζημιάς  (364.723,61) 21.539,02  (343.184,59) 60.622,64 0,00  (282.561,95) 

Αναγνώριση φόρου εισοδήματος 
επί των λοιπών συνολικών 
εσόδων περιόδου στην Καθαρή 
Θέση 

0,00 0,00 0,00 0,00 (190.897,15)  (190.897,15) 

Αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση (απαίτηση) 

190.401,65 107.291,85 297.693,50 144.458,88 (190.897,15) 251.255,23 

 

Φόρος εισοδήματος (τρέχον και αναβαλλόμενος) 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Τρέχων φόρος 
εισοδήματος 

9.573,13 11.982,83 
 

0,00 5.088,83 

Αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος 

144.077,64 70.065,46 
 

144.458,88 107.291,85 

Φόρος λοιπών εσόδων 
(εξόδων) 

5.993,00 12.402,49 
 

0,00 0,00 

Συνολικός φόρος έξοδο 
(έσοδο) 

159.643,77 94.450,78 
 

144.458,88 112.380,68 

      
Αναγνώριση φόρου 
εισοδήματος επί των 
λοιπών συνολικών 
εσόδων περιόδου στην 
Καθαρή Θέση 

 (190.897,15) 0,00 
 

 (190.897,15) 0,00 

 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Η 

αναβαλλόμενη φορολογία για τη χρήση 2013 υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που ίσχυσε κατά την 

31/12/2013. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Η 

αναβαλλόμενη φορολογία για τη χρήση 2014 υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που ισχύσει κατά την 

31/12/2014. 

Για το έτος 2014, ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της 

αναβαλλόμενης φορολογίας είναι 26% δηλαδή ο συντελεστής που καθορίζει ο ισχύον νόμος την 31/12/2014. 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 
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οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Μητρική εταιρεία έχει φορολογικά ανέλεγκτες τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Η Transport Link A.E. και η 

Express Link Ε.Π.Ε. έχουν ανέλεγκτες τις χρήσεις 2010, 2011. H Velos Trans AE έχει ανέλεγκτη τη χρήση 2010.  

Για τη Μητρική Εταιρία, εκδόθηκε το «Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» για τη χρήση 2012 και 2013 

χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις 

οικονομικές καταστάσεις του 2012 και 2013. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα οικονομικά έτη που λήγουν την 

31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2013 της Μητρικής Εταιρίας θεωρούνται τελικά από πλευράς 

φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοχτώ μηνών από την υποβολή του "Φορολογικού Πιστοποιητικού 

Συμμόρφωσης" στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την MAZARS ΑΕ. Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο 

που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν, δια τις οποίες έχουν εναρμονιστεί σχετικές προβλέψεις. 

 

5.20  Προμηθευτές 

Το κονδύλι «Προμηθευτές» αναλύεται ως εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 7.746.965,98 6.457.988,89 
 

7.262.453,01 5.840.511,00 

Επιταγές πληρωτέες 1.149.014,70 932.860,47 
 

339.540,57 315.967,89 

Σύνολο 8.895.980,68 7.390.849,36 
 

7.601.993,58 6.156.478,89 

 
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους. 

 

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται σε 

διάστημα 30 έως 120 ημερών για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Αφορούν κυρίως σε προμηθευτές υπηρεσιών 

μεταφορών, συντήρησης και απόκτησης εξοπλισμού καθώς και σε ενοίκια αποθηκών πληρωτέα. 

 

5.21   Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

Ο λογαριασμός «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», αφορά στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, 

και αναλύεται ως εξής: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Τράπεζες λογ/σμοί 
βραχ/σμων υποχρεώσεων 

9.110.402,13 8.468.205,15 
 

8.128.855,32 7.284.490,38 

Σύνολα 9.110.402,13 8.468.205,15 
 

8.128.855,32 7.284.490,38 

 

Τα ανωτέρω υπόλοιπα αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό από εμπορικές τράπεζες εσωτερικού. 

 

5.22   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

Αφορούν μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, πληρωτέων εντός του 2014 καθώς και το τμήμα εκείνο της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να εξοφληθεί στην χρήση 2015 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Βραχυπρόθεσμες Υπ. 
Χρηματοδ. Μισθώσεων 

155.428,96 148.984,89 
 

127.271,84 120.767,99 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πληρωτέες 
την επόμενη χρήση 

914.949,64 900.000,00 
 

914.949,64 900.000,00 

Σύνολα 1.070.378,59 1.048.984,89 
 

1.042.221,47 1.020.767,99 

5.23  Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Ο λογαριασμός «Δεδουλευμένες και Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Προκαταβολές Πελατών 249.682,05  0,00 
 

20.057,05 0,00 

Φόροι – τέλη 367.216,66 302.691,41 
 

268.183,58 261.090,69 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 360.447,37 391.641,00 
 

323.249,19 351.702,05 

Πιστωτές διάφοροι 454.728,39 415.757,45 
 

354.691,76 369.187,18 

Έξοδα χρήσεως 
δουλευμένα 

93.452,38 63.425,67 
 

31.870,32 37.084,98 

Βραχυπρ. Υποχρ. προς 
Λοιπές 
Συνδεμ. Επιχ/σεις 

520,00 106.750,00 
 

0,00 0,00 

 
57.120,00 0,00 

 
0,00 0,00 

Σύνολα 1.583.166,85 1.280.265,53 
 

998.051,90 1.019.064,90 
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5.24 Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δραστηριότητα 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/213 

Έσοδα Αποθήκευσης 13.711.007,21 13.376.985,90 13.652.501,21 13.320.365,90 

Έσοδα Διανομής 23.692.949,04 19.809.479,28 14.271.190,33 11.353.798,65 

Λοιπά Έσοδα 2.041.807,21 1.209.968,61 1.958.464,21 1.131.718,61 

Σύνολο 39.445.763,46 34.396.433,79 29.882.155,75 25.805.883,16 

 

5.25  Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 

Το κονδύλι Κόστος Πωλήσεων (παροχή υπηρεσιών Logistics) αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 

 

31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές Προσωπικού 6.035.590,66 6.176.174,94 
 

5.733.189,50 5.801.027,38 

Αμοιβές Διανομής 20.308.182,39 16.287.660,42 
 

12.982.513,31 9.883.492,78 

Ενοίκια 3.589.944,84 3.454.537,14 
 

3.366.517,64 3.277.550,84 

Συντήρηση 616.475,28 494.265,07 
 

534.001,56 415.844,98 

Λοιπά Έξοδα 4.372.371,23 3.578.390,51 
 

4.213.788,17 3.452.463,45 

Αποσβέσεις 950.861,49 998.982,57 
 

802.628,75 728.127,32 

Σύνολα 35.873.425,89 30.990.010,65 
 

27.632.638,93 23.558.506,75 

 

5.26  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 

Το υπόλοιπο του κονδυλίου, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων χρήσης, 

προκύπτει ως κάτωθι: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 

 

31/12/2014 31/12/2013 

Μισθοί 1.647.482,35 1.669.359,15 
 

1.039.093,87 1.067.070,96 

Αμοιβές Διοίκησης 182.905,82 202.266,78 
 

32.983,32 52.875,04 

Λοιπές Παροχές & έξοδα 716.775,29 384.171,25 
 

504.631,26 309.374,95 

Αποσβέσεις 110.182,57 92.038,29 
 

99.246,81 80.177,52 

Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις 72.218,94 110.117,87 
 

0,00 0,00 

Σύνολα 2.729.564,97 2.457.953,34 
 

1.675.955,26 1.509.498,47 

 
 

5.27  Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας των λογαριασμών εκείνων που 

συνθέτουν το κονδύλι Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα). 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Ενοίκια και λοιπά έσοδα 510.263,27 206.022,19 
 

562.913,27 316.885,74 

Μερίσματα λοιπών συμμετοχών 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Έσοδα από χρέωση κατεστρ. 
αποθεμάτων 

24.341,96 96.796,58 
 

24.341,96 95.447,44 

Έκτακτα κέρδη 8.744,61 0,00 
 

0,00 0,00 
Σύνολο λοιπών εσόδων 543.349,84 302.818,77 

 
587.255,23 412.333,18 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Μείον 0,00   
   

Ζημίες από καταστρ. Αποθεμάτων 
και λοιπές ζημίες 

205.196,58 203.334,91 
 

202.929,64 201.315,64 

Λοιπά έξοδα 51.080,23 1.126,24 
 

0,00 1.126,24 

Σύνολο Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 287.073,03 98.357,62 
 

384.325,59 209.891,30 

 

5.28  Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας των λογαριασμών εκείνων που 

συνθέτουν το κονδύλι Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων. Η 

ανάλυση βασίστηκε στην εγκύκλιο 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατά την προηγούμενη χρήση είχαν 

περιληφθεί στο κονδύλι Λοιπά έσοδα / έξοδα. Για σκοπούς ακριβέστερης απεικόνισης των πληροφοριών 

προβήκαμε στην αναταξινόμηση των σχετικών λογαριασμών στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη από πώληση λοιπών 
συμμετ. (<20%) και χρεογράφων 

0,00 107.783,30 
 

0,00 107.783,30 

Κέρδη / ζημίες από αποτίμηση 
λοιπών συμμετ. (<20%) και 
χρεογράφων 

0,00 181.093,00 
 

0,00 181.093,00 

Σύνολο 0,00 288.876,30 
 

0,00 288.876,30 

 

5.29  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα) 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 8.687,57 10.777,01 
 

8.464,24 9.861,05 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων 8.687,57 10.777,01 
 

8.464,24 9.861,05 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων 
Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 

715.560,71 761.150,62 
 

611.296,74 644.732,53 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων 715.560,71 761.150,62 
 

611.296,74 644.732,53 

Σύνολο –  
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

(706.873,14) (750.373,61) 
 

(602.832,50) (634.871,48) 

 

5.30 Κέρδη μετά από φόρους  

Το υπόλοιπο, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων χρήσης, προκύπτει ως κάτωθι: 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 422.972,49 7.577,51 
 

355.054,65 24.021,46 

Μειον : Φόρος εισοδήματος 0,00 (11.982,83) 
 

0,00 (5.088,83) 
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Μείον: Αναβαλλόμενος 
Φόρος Εισοδήματος , 
προβλεψη φόρων 
φορολογικού ελέγχου και 
λοιποί φόροι 

(159.643,76) (82.467,95) 
 

(144.458,89) (107.291,86) 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από 
φόρους – Σύνολο 

263.328,73 (86.873,27) 
 

210.595,77 (88.359,23) 

 

5.31   Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους ή ζημιάς της χρήσης, αφαιρουμένων τυχόν 

δοθέντων μερισμάτων, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.  

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη που αναλογούν 
στους 
μετόχους της μητρικής 

263.328,73 (86.873,27) 
 

210.595,77 (88.359,23) 

Σταθμισμένος μέσος όρος 
του 
αριθμού των μετοχών 

11.419.461,00 4.500.352,42 
 

11.419.461,00 4.500.352,42 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,02 (0,02) 
 

0,02 (0,02) 

 

Μετά και την επίδραση των μεταβολών που προκύπτουν στην Κατάσταση των Λοιπών Συνολικών Εσόδων τα 

κέρδη ανά μετοχή διαφοροποιούνται ελαφρώς όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Κέρδη που αναλογούν 
στους 
μετόχους της μητρικής 

(279.993,91) (38.613,48) 
 

(332.726,88) (40.099,44) 

Σταθμισμένος μέσος όρος 
του 
αριθμού των μετοχών 

11.419.461,00 4.500.352,42 
 

11.419.461,00 4.500.352,42 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,02) (0,01) 
 

(0,03) (0,01) 

 

5.32  Μερίσματα 

Η εταιρεία δεν κατέβαλε κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2014 μερίσματα. Η έγκριση της διανομής ή όχι 

μερισμάτων για το 2014 τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αυξημένη 

πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.  

 

6. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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

έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες 

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

συνήθους δραστηριότητας.  

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται 

πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Έναντι των 
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πιστωτικών ορίων, που έχουν χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν έχουν παραχωρηθεί εμπράγματες 

ασφάλειες.  

 

7. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, 

σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες 

συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών. 

 

7.1 Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Αμοιβές Δ.Σ. 288.830,82 149.391,74 
 

25.241,66 0,00 

Κόστος Μισθοδοσίας 
Μελών Δ.Σ. 136.065,58 335.103,14 

 
53.116,03 173.665,88 

Αμοιβές και συνολικό 
κόστος μισθοδοσίας και 
αμοιβών μελών Δ.Σ 

424.896,40 484.494,88 
 

78.357,69 173.665,88 

 

7.2   Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη του Δ.Σ. 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. 72.837,00 80.037,00 
 

0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς μέλη 
Δ.Σ. 4.454,50 1.476,85 

 
660,50 577,22 
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7.3   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές στη χρήση του 2014 και το υπόλοιπο την 31/12/2014 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του 

ΔΛΠ 24 είναι οι εξής: 

 
Περίοδος  

01/01/2013 -
31/12/2013 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεδεμένο 
Μέρος 

Πωλήσεις  Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα  

Πωλήσεις  Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Θυγατρικές  - - - - 
 

174.044,00 1.227.268,81 467.665,89 265.806,73 

Κοινοπραξίες - - - - 
 

- - - - 

Μητρική. - - - - 
 

- - - - 

Λοιπά 
συνδεμένα 
μέρη 

- 640.656,00 - 158.477,25 
 

- 640.656,00 - 158.477,25 

Βασικά 
διοικητικά 
στελέχη 

- 484.494,88 80.037,00 1.476,85 
 

- 173.665,88 - 577,22 

 

 
Περίοδος  

01/01/2014 -
31/12/2014 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεδεμένο 
Μέρος 

Πωλήσεις  Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα  

Πωλήσεις  Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Θυγατρικές  - - - - 
 

193.829,14 1.358.156,22 629.419,40 415.479,57 

Κοινοπραξίες - - - - 
 

- - - - 

Μητρική. - - - - 
 

- - - - 

Λοιπά 
συνδεμένα 
μέρη 

  586.320,00 448.303,65 - 
 

- 586.320,00 448.303,65 - 

Βασικά 
διοικητικά 
στελέχη 

- 424.896,40 72.837,00 4.454,50 
 

- 78.357,69 - 660,50 

 

8.  Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση τους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ ξένων 

και ιδίων κεφαλαίων.  

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στον 

καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και λαμβάνει υπ’ 

όψιν το κόστος του κεφαλαίου και του συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα 

στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

 

  31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο Δανείων 11.015.401,18 11.070.168,26 

Διαθέσιμα 2.545.785,69 2.849.963,64 

Καθαρός Δανεισμός 8.469.615,49 8.220.204,62 

      

Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 8.151.128,62 8.510.720,87 

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού /Ίδια Κεφάλαια 1,04 0,97 
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9. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 

των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 

συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των 

χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των 

διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας . 

Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της . 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

 

9.1   Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν 

παρουσιάζουν ευαισθησία στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία συναλλάσσεται σε 

ευρώ.  

 

 

9.2  Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν 

ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Πρόθεση της εταιρείας είναι να διαμορφώσει την χρηματοδότηση της σύμφωνα με ένα συνδυασμό σταθερών και 

κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Κατά τις παρουσιαζόμενες 

χρήσεις, η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και 

κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  

Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων χρήσης σε μια μεταβολή των επιτοκίων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

 

 

  ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΣΤΑ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 
2014 

Euribor 11.015.401,18 1,00% -110.154,01 -110.154,01 

   
-0,05% 5.507,70 5.507,70 

ΧΡΗΣΗ 
2013 

Euribor 11.070.168,26 1,00% -110.701,68 -110.701,68 

   
-0,05% 5.535,08 5.535,08 

 

9.3   Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ο όποιος μικρός πιστωτικός κίνδυνος που 

παραμένει, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης των πελατών να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους 
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υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της εταιρίας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και 

της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και κατ’ 

επέκταση επισφαλειών.  

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς την εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία 

συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η 

μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/12/2014 31/12/2013 

 

31/12/2014 31/12/2013 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

814.310,11 713.702,00 

 

762.720,12 712.112,00 

Εμπορικές απαιτήσεις 11.562.359,70 10.131.356,56 

 

9.423.969,20 8.037.187,85 

Προκαταβολές και λοιπές 
απαιτήσεις 

1.181.629,22 479.266,13 

 

820.228,33 95.898,57 

Χρηματικά διαθέσιμα 2.545.785,69 2.849.963,64 

 

2.202.665,89 2.500.382,40 

Σύνολο 16.104.084,73 14.174.288,33 

 

13.209.583,54 11.345.580,82 

 

 

9.4   Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 

φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.  

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, 

που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση των πληρωμές που απορρέουν από τις 

σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές. 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2013 
  
 

      

  μέχρι 1 έτος 
1 έτος έως 5 

έτη 
Άνω των 5 

ετών 

Μη 
δεδουλευμένοι 

τόκοι 
Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.468.205,15 0,00 0,00 0,00 8.468.205,15 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 1.048.984,89 2.122.864,49 0,00 108.514,69 3.280.364,07 

Προμηθευτές 7.390.849,36 0,00 0,00 0,00 7.390.849,36 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

1.280.265,53 0,00 0,00 0,00 1.280.265,53 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 1.938,00 0,00 0,00 0,00 1.938,00 

Σύνολο 18.190.242,93 2.122.864,49 0,00 108.514,69 20.421.622,11 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2014         

 
μέχρι 1 έτος 

1 έτος έως 5 
έτη 

Άνω των 5 
ετών 

Μη 
δεδουλευμένοι 

τόκοι 
Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 9.110.402,13 0,00 0,00 0,00 9.110.402,13 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 1.070.378,59 1.289.251,99 0,00 36.146,25 2.395.776,83 
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Προμηθευτές 8.895.980,69 0,00 0,00 0,00 8.895.980,69 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

1.583.166,85 0,00 0,00 0,00 1.583.166,85 

Σύνολο 20.659.928,26 1.289.251,99 0,00 36.146,25 21.985.326,50 

 
 
 

9.5  Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες».  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, 

ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με 

το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως 

εξής: 

 

 Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά 

 Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, 

εκτός από τιμές μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 

 Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31/12/2014 και 31/12/2013. Εντός της χρήσης 2014 δεν 

προέκυψε καμία μεταφορά μεταξύ των επιπέδων 1 και 2.  

Επιπλέον η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι 

προμηθευτές, τραπεζικά δάνεια και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη 

λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεων τους. 

 

 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 

 

     
 

31/12/2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

    

"- Μετοχές ΧΑΑ 903.287,00 903.287,00     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου     
"- Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες 2.829.958,24     2.829.958,24 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση      
"- Μετοχές ΧΑΑ 10.440,00 10.440,00     

Σύνολα 3.743.685,24 913.727,00 0,00 2.829.958,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

(Ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα | 64  

 

 

31/12/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

    

"- Μετοχές ΧΑΑ         
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου     
"- Συμμετοχές σε μη εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες 2.829.958,24     2.829.958,24 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
διαθέσιμα προς πώληση      
"- Μετοχές ΧΑΑ 214.399,60 214.399,60     

Σύνολα 3.044.357,84 214.399,60 0,00 2.829.958,24 

 

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική 

πορεία της εταιρείας από τις 31/12/2014 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Ασπρόπυργος, 30 Μαρτίου 2015 

 

 

 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στις σελίδες 20– 64 είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου που 

χορηγήσαμε με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2015. 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 
 

Αθήνα, 31/03/2015 
Ο Νόμιμος Ελεγκτής 

 
 
 
 

Ηλίας Ζαφειρόπουλος  

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών & 

Λογιστηρίου 

 

 

 

Καρακουλάκης Βασίλειος 

ΑΔΤ ΑΚ 601669 

 Αχιλλέας Μάμαλης 

ΑΔΤ Χ 679674 

 Ραγκούσης Σταμάτης 

Αρ. Αδ. 4725 – Α τάξης 

ΑΦΜ 043550986 


