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ΑΑ..ΈΈκκθθεεσσηη  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ    

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχω τη τιµή να υποβάλλω προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του έτους 2014 και 

να ζητήσω την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δια τα πεπραγµένα της χρήσεως 2014. 

Η χρήση αυτή είναι η τριακοστή ένατη. 

Παρατίθεται κατωτέρω η Γενική ανασκόπηση της πορείας των εργασιών για τον Όµιλο και την Εταιρία επίσης και 

των προοπτικών για την χρήση 2015 ειδικότερα : 

1. Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων  

Κατά την χρήση 2014 ο Όµιλος της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. πραγµατοποίησε συνολικές επενδύσεις € 2,64 εκατ. Ειδικότερα 

συνεχίσθηκε ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας της µητρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ µε την προσθήκη νέων 

µηχανηµάτων και καλουπιών που πρόσθεσε νέα προϊόντα και συστήµατα αλουµινίου και έτσι έχει µεγαλώσει 

σηµαντικά η γκάµα των προσφερόµενων συστηµάτων αλουµινίου.  

2. Σύνοψη Οικονοµικών Μεγεθών 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών το 2014 σε ενοποιηµένο επίπεδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθε στα € 64,99 εκ. 

έναντι € 63,22 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά 2,80% σε σχέση µε το 2013. Ο κύκλος εργασιών της µητρικής 

Εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,57% και ανήλθε στα €63,51 εκ έναντι € 62,53 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,68% σε σχέση µε το 2013 και αποτελούν το 60% των συνολικών πωλήσεων 

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2014 και διαµορφώθηκαν 

στα € 1,85 εκ έναντι € 0,89 εκ το 2013 σηµειώνοντας αύξηση κατά 107,87%. Η µεταβολή προέρχεται κυρίως 

από την µείωση των εξόδων. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας 

διαµορφώθηκαν το 2014 στα € 1,50 εκ έναντι € 0,80 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σηµειώνοντας αύξηση 

κατά 87,50%.  

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  

Οι ενοποιηµένες ζηµίες προ φόρων των δραστηριοτήτων του Οµίλου το 2014 διαµορφώθηκαν στα € (4,70) εκ. 

έναντι € (6,25) εκ. το 2013 µείωση κατά 25%.  

Οι ζηµίες προ φόρων της Εταιρείας το 2014 διαµορφώθηκαν στα € (4,73) εκ. έναντι € (5,87) εκ. το 2013 µείωση 

κατά 19,42%.  
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα € (4,13) εκ. 

έναντι € (6,75) εκ. το 2013 µείωση κατά 38%. Οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους της εταιρίας διαµορφώθηκαν 

για το 2014 σε € (3,99) εκ. έναντι € (6,26) εκ. το 2013 µείωση κατά 36%. Η µείωση των ζηµιών οφείλεται στην 

µείωση των εξόδων και τη βελτίωση του µικτού κέρδους.  

∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Ο συνολικός µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου κατά την 31.12.2014 ανέρχονταν στα €45,18 

εκ. ενώ οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €17,24 εκ. Για την  εταιρεία κατά 

την 31.12.2014 ο συνολικός µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός ανερχόταν στα €44,47 εκ. ενώ οι 

βραχυπρόθεσµες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €17,12 εκ 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου κατά την 31.12.2014 ανέρχονται σε € 2,48 εκ. ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα της 

Εταιρείας ανέρχονται σε € 2,29 εκ. 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

Κατά τη διάρκεια του 2014 το ∆.Σ. του Οµίλου έλαβε όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να περάσει την 

κρίση µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες. Οι εταιρείες του Οµίλου έκαναν σηµαντικότατες προσπάθειες να 

κρατήσουν τις θέσεις τους στην εγχώρια αλλά κυρίως και στην ∆ιεθνή Αγορά διαθέτοντας τα προϊόντα και 

εµπορεύµατά τους σε ανταγωνιστικές τιµές 

Η εταιρία πραγµατοποίησε συµπληρωµατικές επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό συνολικής αξίας 1,70 εκ. € 

βελτιώνοντας σηµαντικά την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων της.  

Επίσης µε την είσοδο σε νέες αγορές  όπως Κατάρ – Λιβύη – Σαουδική Αραβία το 2014  µε προϊόντα υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, προσδοκούµε για το 2015 αύξηση των παραγγελιών και του τζίρου µε παράλληλη βελτίωση 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Σε κάθε περίπτωση παραµένει η δέσµευση της ∆ιοίκησης του Οµίλου στη 

στρατηγική της ανάπτυξης, που είναι βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: 

- Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές 

- ∆ιείσδυση σε νέες αγορές  

- ∆ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη εξαγωγών 
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4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων 

των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, διακυµάνσεων των τιµών της αγοράς πιστωτικών 

κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου, στοχεύει στον περιορισµό 

ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του, που είναι δυνατό να προκύψει από 

την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και 

των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης του Οµίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. 

Ο Όµιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις, ώστε να είναι σε θέση να 

καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες 

ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να 

πωληθούν διάφορα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της εταιρείας. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί δανεισµό στη κεφαλαιακή του διάρθρωση για την κάλυψη µέρους των βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/- 1 % (2013: +/- 1%). Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

1% -1% 1% -1%
Ποσά σε €
Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων – Όµιλος -609.774 609.774 -581.577 581.577
Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων – Εταιρεία -584.763 584.763 -555.204 576.769

2014 2013

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ (κυρίως) και το RON Ρουµανίας. Αυτό το είδος 
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κινδύνου κυρίως προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας 

κινδύνου, η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Οµίλου προβαίνει σε σταδιακή εξαγορά συναλλάγµατος και 

συγκεκριµένα δολαρίων προκειµένου να περιορίζει την έκθεσή του στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

και τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου και Ευρώ / Ron. 

Υποθέτουµε ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιείται µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / 

∆ολαρίου και Ευρώ / Ron της τάξεως του 2% και 3% αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη µέση 

µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 

ανατιµηθεί σε σχέση µε το ∆ολάριο και το Ron κατά 2% και 3% αντίστοιχα, τότε στο Αποτέλεσµα περιόδου και 

τα Ίδια Κεφάλαια θα έχουµε την παρακάτω επίδραση: 

+3% -3% +3% -3%
Ισοτιµία RON/€

+2% -2% +2% -2%
Ισοτιµία $/€

4.652     

Όµιλος
31/12/2014 31/12/2013

 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR

Επίδραση στην Καθαρή Θέση από µεταβολή 
της ισοτιµίας EUR σε σχέση µε το RON

(212.790) 225.952  (220.165) 233.783 

 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR

Επίδραση στην Καθαρή Θέση και το 
Αποτέλεσµα Περιόδου από µεταβολή της 

(11.498)   11.968    (4.469)     
 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτήν 

µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από 

εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. ∆εδοµένης 

της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Οµίλου, δεν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού 

κινδύνου αναφορικά µε τις εµπορικές του απαιτήσεις µιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα µεγάλο αριθµό πελατών. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση τις εµπορικές του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει 

την είσπραξη τους, µέσω συµβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης εµπορικών απαιτήσεων. Για την 

ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, σε συµβόλαια 

χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ο Όµιλος 

θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
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Κίνδυνος τιµής πρώτων υλών 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθµίζεται από την 

αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και εποµένως τον επιµερισµό των σταθερών 

εξόδων σε µεγαλύτερο όγκο παραγωγής καθώς και από την ενσωµάτωση της µεταβολής του κόστους στην 

τελική τιµή του προϊόντος.  

Ο Όµιλος δεν καλύπτει µε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνου (hedging) το βασικό απόθεµα λειτουργίας του µε 

αποτέλεσµα τυχόν πτώση των τιµών µετάλλων να µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατά του µέσω 

υποτίµησης των αποθεµάτων.    

Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προµηθευτές 

Μεταλλουργικός κλάδος 

Στην Ελλάδα η παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου, το οποίο αποτελεί και την πρώτη ύλη της βιοµηχανίας 

παραγωγής προφίλ αλουµινίου, προέρχεται από την εταιρία Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. Ο Όµιλος προµηθεύεται 

το 12% περίπου της ετήσιας παραγωγής του από την προαναφερθείσα εταιρία αλλά και από την εταιρεία 

ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. µε ποσοστό 12%. Η  πιθανή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας των εν λόγω εταιριών ή µια 

πιθανή ρήξη στις σχέσεις των δύο εταιριών, δεν θα προκαλέσει πρόβληµα στην παραγωγική διαδικασία του 

Οµίλου. 

Ωστόσο ο Όµιλος εξασφαλίζει το 35% περίπου της πρώτης ύλης µέσω της ιδιοπαραγωγής και το υπόλοιπο 40% 

περίπου µέσω εισαγωγών από το εξωτερικό. Η οποιαδήποτε µεταβολή στις σχέσεις του Οµίλου µε τις  

προαναφερθείσες εταιρίες ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατά του στο βραχυχρόνιο διάστηµα 

αλλά µακροχρόνια ο Όµιλος δύναται να εξισορροπήσει τις ενδεχόµενες απώλειες µέσω αύξησης της 

ιδιοπαραγωγής από το χυτήριο που διαθέτει ή/και των εισαγωγών από το εξωτερικό. Ειδικότερα, η Εταιρία 

δύναται να καλύψει τις τυχόν απώλειες προµηθειών µέσω της αύξησης της ιδιοπαραγωγής της σε δευτερόχυτο 

αλουµίνιο κατά 5.000 τόνους καθώς και µέσω της αύξησης των αγορών της από τους προµηθευτές του 

εξωτερικού κατά 7.000 τόνους. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Εταιρία, ο Όµιλος διατηρεί µακροχρόνια άριστη 

επαγγελµατική συνεργασία µε τις  εταιρίες  Αλουµίνιο της Ελλάδος Α.Ε. και ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε και οι συνθήκες αυτές 

εξασφαλίζουν και τη συνέχιση της εύρυθµης συνεργασίας των εταιριών στο µέλλον.  

5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 

Οι προοπτικές του ΟΜΙΛΟΥ για το 2015 επηρεάζονται έντονα, από την µεγάλη παγκόσµια οικονοµική κρίση και 

από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Η µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ύφεση στον κλάδο (και όχι µόνο) στην Ελλάδα αλλά 

και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου ρευστού οικονοµικού περιβάλλοντος 

είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των διαφόρων µεγεθών για την χρήση 2015.  
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Παρά ταύτα η ∆ιοίκηση του Οµίλου µε αποφάσεις τις οποίες έλαβε για την βελτίωση της παραγωγικότητας και 

την είσοδο σε νέες αγορές στοιχεία που είναι ορατά κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014 ευελπιστεί για το 2015 

σε καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Επίσης, θα γίνουν έντονες προσπάθειες προκειµένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πελατεία µας και να 

µειωθεί από τώρα και στο εξής ο µέσος όρος πίστωσης προς αυτούς. 

Επίσης, η είσοδος του Οµίλου στην λιανική πώληση, µέσω των υποκαταστηµάτων που έχει σήµερα και των 

µελλοντικών που θα δηµιουργήσει, θα βελτιώσει το ποσοστό µικτού κέρδους αλλά και τον δείκτη ρευστότητας. 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της 

χρήσης 2014, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία 

συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο ή τις εταιρίες και τα 

άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 

µέλλον. Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της 

Εταιρίας, των θυγατρικών της, των συνδεδεµένων εταιρειών καθώς και των µελών της διοίκησης, κατά την 

διαχειριστική χρήση 2014 και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31-12-2014.  

Όµιλος
Σχέση 

Συµµετοχης
 % 

Συµµετοχής Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

 ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μητρική 0,00% 100.698,15 1.600.186,64 6.567.421,52 32.453,21
 EXALCO ROMANIA SRL Θυγατρική 100,00% 1.600.186,64 100.698,15 32.453,21 1.882.665,98
 EXALCO BULGARIA AD Θυγατρική 92,00% 0,00 0,00 0,00 4.684.755,54
 ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Θυγατρική 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.884,79 1.700.884,79 6.599.874,73 6.599.874,73

Μητρική Αγορές Πωλήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Αγορές 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
υπηρεσιών

 Βιοκαρπέτ Α.Ε Βιοµηχανικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις 40.637,20 17.114,77 671,32 0,00 42.995,47 77.460,00
Λοιπές Συνδεδεµένες εταιρείες

 Albio Data A.E. 0,00 111.427,91 72.873,29 0,00 0,00 0,00  

Τέλος, οι συναλλαγές (αµοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του 

Οµίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2014 € 309.055,85 έναντι € 587.206,34 της προηγούµενης χρήσης.  
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7.ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει να µην δοθεί µέρισµα για την διαχειριστική χρήση 2014 λόγω των 

ζηµιογόνων αποτελεσµάτων του Οµίλου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας



           

                           

ΒΒ..  ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

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

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

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων.



           

                           

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

της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

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

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 

και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 

από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Σωτήρης  A. Κωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 
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11..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  

 

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 18 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 
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22..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς    

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 18 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 
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33..  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

 (ποσά σε ευρώ)

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 26.160.000,00 780,00 (964.465,11) 16.586.143,09 (13.969.657,93) 27.812.800,05 (35.329,15) 27.777.470,90
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης

Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες - - - - - - - -

Κέρδη / (ζηµίες) χρήσης (6.746.032,23) (6.746.032,23) (13.514,97) (6.759.547,20)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Προσαρµογές σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19 (14.334,65) - (14.334,65) (14.334,65)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής Θυγατρικών εξωτερικού (68.398,93) - - (68.398,93) (68.398,93)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης - - (68.398,93) (14.334,65) - (82.733,58) - (82.733,58)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης - - (68.398,93) (14.334,65) (6.746.032,23) (6.828.765,81) (13.514,97) (6.842.280,78)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2013 26.160.000,00 780,00 (1.032.864,04) 16.571.808,43 (20.715.690,15) 20.984.034,24 (48.844,12) 20.935.190,12

26.160.000,00 780,00 (1.032.864,04) 16.571.808,43 (20.715.690,15) 20.984.034,24 (48.844,12) 20.935.190,12

 (ποσά σε ευρώ) (0,00) - - (0,00) 0,01 (0,00) (0,00) (0,00)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 26.160.000,00 780,00 (1.032.864,04) 16.571.808,43 (20.715.690,15) 20.984.034,24 (48.844,12) 20.935.190,12
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης
Μεταφορά σε αποθεµατικό χρήσης 2013 29.313,43 (29.313,43) - - -
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες - - - - - - - -
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσης (4.124.151,07) (4.124.151,07) (8.859,16) (4.133.010,23)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Προσαρµογές σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19 23.987,77 - 23.987,77 23.987,77

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής Θυγατρικών εξωτερικού 4.125,73 4.125,73 4.125,73

Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης - - 4.125,73 23.987,77 - 28.113,50 28.113,50
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης - - 4.125,73 23.987,77 (4.124.151,07) (4.096.037,57) (8.859,16) (4.104.896,73)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014 26.160.000,00 780,00 (1.028.738,31) 16.625.109,63 (24.869.154,65) 16.887.996,68 (57.703,28) 16.830.293,40

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες 

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 18 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

 (ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 26.160.000,00 780,00 16.585.965,46 -8.189.533,57 34.557.211,89
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη /(ζηµίες) χρήσης 0,00 0,00 0,00 (6.256.271,84) -6.256.271,84
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Προσαρµογές σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19 0,00 0,00 -14.334,66 0,00 -14.334,66
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης 0,00 0,00 -14.334,66 0,00 -14.334,66
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 0,00 0,00 -14.334,66 (6.256.271,84) (6.270.606,50)

Υπόλοιπο την 31  ∆εκεµβρίου  2013 26.160.000,00 780,00 16.571.630,80 -14.445.805,41 28.286.605,39
26.160.000,00 780,00 16.571.630,80 -14.445.805,41 28.286.605,39

 (ποσά σε ευρώ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 26.160.000,00 780,00 16.571.630,80 -14.445.805,41 28.286.605,39

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης
Μεταφορά σε αποθεµατικό χρήσης 2013 0,00 0,00 28.880,62 -28.880,62 0,00
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη /(ζηµίες) χρήσης 0,00 0,00 0,00 (3.992.771,26) (3.992.771,26)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Προσαρµογές σύµφωνα µε ∆ΛΠ 19 0,00 0,00 23.987,77 0,00 23.987,77
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης 0,00 0,00 23.987,77 0,00 23.987,77
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης 0,00 0,00 23.987,77 (3.992.771,26) (3.968.783,49)

Υπόλοιπο την 31  ∆εκεµβρίου  2014 26.160.000,00 780,00 16.624.499,19 (18.467.457,28) 24.317.821,91 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

 

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 18 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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55..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 (ποσά σε ευρώ) 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης (4.133.010,23)         (6.759.547,20)        (3.992.771,26)         (6.256.271,84)             
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Φόρο (562.064,26)           503.628,09            (739.772,65)            386.342,06                 
Αποσβέσεις 3.535.042,60          4.295.778,48          3.283.781,55          3.898.037,59              
Αποµειώσεις απαιτήσεων 550.000,00             754.490,21            550.000,00             500.000,00                 
Αποµειώσεις αποθεµάτων

-                        100.000,00            -                        100.000,00                 
Συναλλαγµατικές διαφορές

498.313,59             28.738,64              -                        -                            
Κέρδη/(ζηµιές) επενδύσεων αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων 27.900,00              90.460,00              27.900,00               90.460,00                  
Αναστροφη προεξοφλησης απαιτήσεων

(56,60)                   (6.133,13)               (56,60)                    (6.133,13)                   
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων-Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων

(250.232,40)           (250.256,32)           (250.232,40)            (250.256,32)               
Κέρδη/(ζηµιές) πώλησης παγίων 23.171,60              3.440,68                -                            
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (58.948,65)             103.717,87            (4.216,32)               48.985,54                  
Έσοδα τόκων και συναφή έσοδα (65.300,20)             (133.748,18)           (5.728,57)               (3.918,99)                   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3.341.360,33 3.406.293,19 3.204.815,78          3.013.870,60              

2.906.175,78       2.133.421,65       2.077.160,21       1.521.115,51           
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου  κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές  δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 165.539,33             1.965.692,28          93.166,35               1.660.557,02              
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.218.583,26          1.979.269,85          1.349.724,41          2.520.095,00              
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού

(294.858,88)           485.362,04            (272.877,69)            405.977,38                 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(1.066.668,41)         (1.950.413,27)        (1.082.146,41)         (1.699.238,18)             
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

-                        (147.357,02)           -                        (147.357,02)               
(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(3.341.360,33)         (3.406.293,19)        (3.204.815,78)         (3.013.870,60)             

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ.δραστηριότητες (α)
(412.589,25)         1.059.682,35       (1.039.788,91)      1.247.279,11           

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
-                        (105.500,00)            (400.000,00)               

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2.509.148,01)         (2.822.436,33)        (1.956.574,95)         (1.726.060,38)             

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 301,00                   -                        301,00                   -                            
Αγορές επενδυτικών ακινήτων (129.868,14)           -                        -                            

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων -                        90.290,00 -                        90.290,00
Τόκοι που εισπράχθηκαν

65.300,20              6.005,19                5.728,57                3.918,99                    
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ.δραστηριότητες (β)

(2.573.414,95)      (2.726.141,14)     (2.056.045,38)      (2.031.851,39)          
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.500.000,00 3.102.078,33 7.500.000,00          2.102.078,33              
Εξοφλήσεις δανείων

(4.622.558,94)         (340.168,93)           (4.488.563,91)         (301.707,39)               
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ)

2.877.441,06       2.761.909,40       3.011.436,09       1.800.370,94           
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (108.563,14)           1.095.450,61          (84.398,20)             1.015.798,66              
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.586.126,56 1.490.675,95 2.372.157,43 1.356.358,77
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.477.563,42 2.586.126,56 2.287.759,23 2.372.157,43

Όµιλος Εταιρεία

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 18 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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66..  ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    

Η ανώνυµη εταιρία «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» µε διακριτικό τίτλο «EXALCO A.E.» ιδρύθηκε το 

1973 (ΦΕΚ 1614/4-9-1973). Για τις σχέσεις της Εταιρίας µε το εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία της και ο 

διακριτικός της τίτλος σε ακριβή µετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες. Σηµειώνεται ότι η επωνυµία της Εταιρίας 

άλλαξε στη σηµερινή µε απόφαση της από 31/8/1999 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η 

προηγούµενη επωνυµία ήταν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EXALCO AE». Οι εν λόγω 

οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 30/3/2015. 

Η εταιρεία έχει έδρα στο ∆ήµο Νίκαιας του Νοµού Λάρισας, 5ο χλµ. Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η διάρκεια της έχει 

ορισθεί για εξήντα έτη και λήγει το 2033. Ο Όµιλος ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE» η 

οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της EXALCO Α.Ε. 

ενοποιούνται από την ανωτέρω µητρική εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE». 

Το 1993 πέρασε κάτω από τον έλεγχο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ποσοστό συµµετοχής 54,5%). 

Το 1998 ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ αύξησε το ποσοστό συµµετοχής του στο 94,65%. 

Το 2000 πραγµατοποιήθηκε η απορρόφηση όλων των κλάδων µεταλλουργίας από την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ. Μετά 

τις απορροφήσεις το ποσοστό άµεσης και έµµεσης συµµετοχής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Όµιλο ΕΞΑΛΚΟ ανέρχεται 

σε 98,33%.  

Με απόφαση της ΓΣ της 29-11-2005 η εταιρία απορρόφησε την συγγενή εταιρία ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Μετά από αυτή την συγχώνευση η µητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κατέχει το 98,39% των µετοχών της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή:  

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για πλαίσια παραθύρων και θυρών. 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για συστήµατα άρδευσης 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για οικιακές συσκευές 

• Προϊόντων διέλασης αλουµινίου για βιοµηχανικές κατασκευές. 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά. 

Τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά µε τα εµπορικά σήµατα EXALCO, ALPIN και ALBIO.  

Το 1995 ο Όµιλος απέκτησε Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001. Το 1996 απενεµήθη στην 

Εταιρία από το ΕΒΕΑ το πρώτο βραβείο εξαγωγών. 
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77..    ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

Οι οικονοµικές καταστάσεις (Οµίλου και εταιρείας) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

σε τρέχουσες αξίες , την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών του Οµίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 7.2 

7.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

Στις Οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν 

οι Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που 

επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014. 

7.1.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

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

01/01/2014 ή µεταγενέστερα. 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint 

Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο 

ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες 

Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό (Joint 

Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού 
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Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 

«Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις 

µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε 

τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις 

Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για 

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

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις 

µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την 

µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων 

συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις 

γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης 

συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων 

για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές 

οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω 

κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 

κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές 

οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις 

ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 
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Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το 

Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση 

της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση 

της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Αντικατάσταση 

παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 39 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η 

εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, 

σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται 

µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, 

αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική 

εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε µία εταιρεία 

θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις 

Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας 

υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, 

γνωστό ως δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την 

υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία και η 
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οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις. 

7.1.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2018) 

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

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

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

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους 

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

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 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. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

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

την 01/01/2017) 

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

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

όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  

Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Ο 
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Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

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

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

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

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

κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: 

Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες 

τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των 

συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

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

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

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

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

κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 

13: Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση 

των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα 

ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2016) 
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Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 

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

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

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

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

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

εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (για ετήσιες 

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

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

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

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

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

λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως 

είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

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

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

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

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

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

τροποποίησης, δεν ίσχυε. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ 

ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 

του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και 

∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές 

στοιχείων του ενεργητικού που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

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

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

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

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

λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις 

συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή 

που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Ο Όµιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει 

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

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους 

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

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

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

στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον 

υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 

αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από κοινού 

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



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014                             26 

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

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

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

τέτοιες αποκτήσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και 

γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την 

κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρµόζοντας την εξαίρεση 

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

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, 

∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις 

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

οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των προτύπων. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει 

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

 

7.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη ∆ιοίκηση τη διενέργεια 

κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της 

παρουσιαζόµενης περιόδου. Τα πραγµατικά συνολικά έσοδα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιµώνται και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και άλλες παραµέτρους, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύµφωνα µε 

τις περιστάσεις.  
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7.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαµβάνουν εκτιµήσεις, διενεργούνται από τη ∆ιοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµαντικότερες κρίσεις σχετίζονται µε: 

 την ανακτησιµότητα των εισπρακτέων λογαριασµών  

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας πελατών, νοµικοί κλπ.) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που 

περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς. 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η ∆ιοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη ως 

τη λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ή 

διαθέσιµη προς πώληση. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν 

αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των 

επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον 

οποίο η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως 

κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές 

στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς της ∆ιοίκησης, 

κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εσόδων. Όλες οι άλλες επενδύσεις 

κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. 

 απαξίωση των αποθεµάτων  

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Για την εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υπ’ όψιν την 

πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιµη τη στιγµή που πραγµατοποιείται η εκτίµηση.  

 κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως 

λειτουργική ή χρηµατοδοτική 

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται υπόψη 

γεγονότα όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 
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7.2.2 Εκτιµήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριµένα ποσά που περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές αποκαλύψεις 

θα πρέπει να εκτιµηθούν, απαιτώντας από τη ∆ιοίκηση να χρησιµοποιήσει παραδοχές αναφορικά µε τις αξίες ή τις 

συνθήκες οι οποίες δεν µπορούν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά τη στιγµή προετοιµασίας των οικονοµικών 

καταστάσεων. Μία «κρίσιµη λογιστική εκτίµηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σηµαντικότητα στην απεικόνιση της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσµάτων της και απαιτεί από τη ∆ιοίκηση της 

εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιµήσεων σχετικά µε την 

επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία αποτιµά τέτοιες κρίσεις σε µία 

συνεχή βάση, στηριζόµενη σε ιστορικά στοιχεία και εµπειρία, σε συµβουλές ειδικών, σε τάσεις και µεθόδους οι 

οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση µε τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά µε το πώς αυτές 

ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον. Επίσης, στη σηµείωση υπ’ αριθ. 8.3 «Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών 

αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόµενες αποδεκτές 

εναλλακτικές. 

Εκτίµηση αποµείωσης 

Ο Όµιλος ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή αποµείωση ενσώµατων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η 

µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή περιουσιακό 

στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών ή εκτίµηση από 

ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Φόροι εισοδήµατος 

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων 

για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για 

τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε 

εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από 

τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της 

περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις  

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα 

ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου 

σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός 

υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του 
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πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος είναι δυνατό να εµπλακεί σε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας 

του. Η ∆ιοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σηµαντικά τη 

χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Ωστόσο, ο 

προσδιορισµός ενδεχόµενων υποχρεώσεων συνδεδεµένων µε δικαστικές διαµάχες και αξιώσεις είναι µία σύνθετη 

διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά µε το αποτέλεσµα και την εφαρµογή νόµων και ρυθµίσεων. Αλλαγή 

στις κρίσεις ή στην εφαρµογή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον. 

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Η ∆ιοίκηση έχει 

προβεί σε αλλαγή της ωφέλιµης ζωής του µηχανολογικού εξοπλισµού (µήτρες) της EXALCO Α.Ε. Το όφελος που 

προέκυψε από την αλλαγή είναι 447.531,73 €. Την 31η ∆εκεµβρίου 2014, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές 

αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  

7.3 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

7.3.1 Γενικά  

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και 

υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται 

στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

7.3.2 Ενοποίηση  

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές 

και επιχειρηµατικές πολιτικές. Η Εξαλκο Α.Ε. θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συµµετέχει µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου.  
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Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο η Εξάλκο Α.Ε. ασκεί έλεγχο στα δικαιώµατα ψήφου µιας άλλης 

οικονοµικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία 

µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Οµίλου έχουν ως ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών τους καταστάσεων την 31 

∆εκεµβρίου 2014. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εξάλκο Α.Ε. περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας όπως επίσης και των οικονοµικών οντοτήτων που ελέγχονται από τον Όµιλο.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος 

αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο 

έλεγχος. 

Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείµενες στην εφαρµογή της µεθόδου της αγοράς. Αυτή 

περιλαµβάνει την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ηµεροµηνία 

της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν 

την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 

περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα αναπροσαρµοσµένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιµοποιούνται 

ως βάση για την µετέπειτα επιµέτρηση τους σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του οµίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του µεριδίου του οµίλου στα 

αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου της αποκτώµενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το 

κόστος απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης 

θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσµα. 

Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές παρουσιάζουν το µέρος των κερδών ή των ζηµιών και των καθαρών στοιχείων 

ενεργητικού τα οποία δεν ανήκουν στον Όµιλο. Αν οι ζηµιές µιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώµατα 

µειοψηφίας υπερβαίνουν τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό 

επιµερίζεται στους µετόχους της µητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η µειοψηφία έχει µια υποχρέωση και 

είναι ικανή να καλύψει τις ζηµιές αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειµένου να 

είναι συνεπείς µε τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όµιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα καθώς και µη 

πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές µεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  
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7.3.3 Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώµατα σε κοινοπραξία. Σηµαντική επιρροή 

είναι η εξουσία να συµµετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονοµικές και 

επιχειρηµατικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σηµαντική επιρροή συνήθως 

υπάρχει όταν η Eξαλκο Α.Ε. κατέχει ποσοστό µεταξύ 20% µε 50% των δικαιωµάτων ψήφου µέσω κυριότητας 

µετοχών ή µέσω άλλου είδους συµφωνίας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 

επένδυσης και ελέγχεται για αποµείωση σαν µέρος της επένδυσης. Όταν µια οικονοµική οντότητα του οµίλου 

συναλλάσσεται µε µια συγγενή επιχείρηση του οµίλου, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζηµιές απαλείφονται 

κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση. 

Όλες οι µετέπειτα µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 

αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του οµίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή 

τις ζηµιές οι οποίες δηµιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασµό “(Ζηµιές)/Κέρδη 

συνδεδεµένων εταιρειών” στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της Εξάλκο Α.Ε. και συνεπώς 

επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσµατα του οµίλου. Αυτές οι µεταβολές περιλαµβάνουν τις µεταγενέστερες 

αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, τις απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις 

αποσβέσεις ή την τυχόν αποµείωση των προσαρµογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Κατά την ενοποίηση µεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της 

συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται µε αποτέλεσµα, για παράδειγµα που προκύπτουν από τη λογιστική 

αντιµετώπιση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα 

ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια του οµίλου. Οποιεσδήποτε µεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια και δεν σχετίζονται µε αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα η διανοµή µερισµάτων ή άλλες συναλλαγές 

µε τους µετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συµµετοχής. Καµιά 

επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. 

Παρόλα αυτά, όταν το µερίδιο ζηµιών του οµίλου σε µια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική 

αξία της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων και οποιοδήποτε άλλων µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων, ο όµιλος 

δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί µε δεσµεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης. 

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάµεσα στον όµιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις απαλείφονται 

κατά το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηθέντες ζηµιές επίσης 

απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζηµιών λόγω µείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από 

την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού. 
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Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειµένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια µε τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όµιλο. 

7.3.4 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Exalco Α.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόµισµα και της µητρικής εταιρείας. 

Κάθε εταιρεία του Οµίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόµισµα και τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αυτής. Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 

συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα κάθε µεµονωµένης οντότητας 

χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες 

συναλλαγές και από τη µετατροπή των υπολοίπων λογαριασµών µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες τέλους χρήσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στο κονδύλι “Λοιπά έσοδα” ή “Λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος 

του κέρδους ή της ζηµίας του αντισταθµιστικού µέσου που τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση και 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα που κατατάσσονται ως διαθέσιµα 

προς πώληση διακρίνονται σε µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µεταβολή του 

αποσβεσµένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές µεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή που σχετίζονται µε µεταβολές στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα, και άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

καταχωρούνται ως µέρος των κερδών ή ζηµιών εύλογης αξίας. ∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως µέρος των κερδών ή ζηµιών από την εύλογη αξία. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων 

που αφορά τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

όλες οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες, 

οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του οµίλου (καµιά από τις 

οποίες δεν έχει νόµισµα σε υπερπληθωριστική οικονοµία), έχουν µετατραπεί σε ευρώ.  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν µετατραπεί σε ευρώ µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που 

υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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Έσοδα και δαπάνες έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του οµίλου µε τις µέσες ισοτιµίες κατά την 

περίοδο αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στις ισοτιµίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες 

µετατρέπονται µε την ισοτιµία κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών.  

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν µεταφερθεί στο αποθεµατικό µετατροπής 

ισολογισµού στα ίδια κεφάλαια. 

Η υπεραξία και οι προσαρµογές στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση µιας οικονοµικής 

οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονοµικής οντότητας στο 

εξωτερικό και µετατράπηκαν σε ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος.  

Κατά την ενοποίηση, οι συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής 

επένδυσης σε εκµεταλλεύσεις του εξωτερικού καθώς και από δάνεια και άλλα νοµισµατικά µέσα τα οποία έχουν 

καθορισθεί αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, καταχωρούνται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Όταν µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό έχει µερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 

είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διάθεσης ή 

πώλησης ως µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση.  

7.3.5 Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές 

διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και 

από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες 

κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που 

χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά 

στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

7.3.6 Ενσώµατα πάγια 

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

κόστος µειωµένο τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Στο κόστος των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων περιλαµβάνεται και το κόστος ανταλλακτικών µερικών τµηµάτων των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το 

κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθηµερινών συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 

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

- Κτίρια Έως 50 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός Έως 20 έτη 

- Αυτοκίνητα        Έως 10 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός Έως 10 έτη 

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

ισολογισµό. Η ∆ιοίκηση έχει προβεί σε αλλαγή της ωφέλιµης ζωής του µηχανολογικού εξοπλισµού (µήτρες) της 

EXALCO Α.Ε. Το όφελος που προέκυψε από την αλλαγή είναι 447.531,73 €. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

7.3.7  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 

χρόνια.  

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγµατοποιούνται.  
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∆ικαιώµατα συµβάσεων  

Τα δικαιώµατα από συµβάσεις του Οµίλου αποτιµούνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

7.3.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα δύο. 

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

τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον Όµιλο, είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα 

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

Ο Όµιλος εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια επένδυση σε 

ακίνητα κατά τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιούνται. Αυτά τα έξοδα περιλαµβάνουν έξοδα που αρχικά 

πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου και έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για την 

προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης, ο Όµιλος δεν 

περιλαµβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

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

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

φόροι µεταβίβασης). Το κόστος ενός ακινήτου για επένδυση είναι η ισοδύναµη, τοις µετρητοίς, τιµή. Στην 

περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη 

πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις µετρητοίς, ποσού 

θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) καθ' όλη τη διάρκεια της 

πίστωσης. 

Ο Όµιλος επέλεξε να εµφανίζει τις επενδύσεις σε ακίνητα στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά από την αφαίρεση 

των σωρευµένων αποσβέσεων και απαλλαγµένο από τυχόν ζηµιές αποµείωσης. 

7.3.9 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας 

∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

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

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από 
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την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

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

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

του. 

7.3.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

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

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

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

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

αποτελεσµάτων χρήσης 

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

προϋποθέσεις: 

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

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

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

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

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

αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης µε την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης Αξίας». 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

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

δεν περιλαµβάνονται  

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

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

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

χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  
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Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

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

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 

τους. 

Ο όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη. 

iv) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

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

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

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

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

αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

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

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

αποτελεσµάτων. 

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

η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

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

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

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

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Μεταγενέστερη Αποτίµηση 

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

επιτοκίου. 

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

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

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

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

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

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά 

συµµετοχικοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 

των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

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

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

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

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

και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

7.3.11 Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόµενα στο αποσβεσµένο κόστος  

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή 

διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσµένο κόστος, το ποσό της 

ζηµίας επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας 

αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το 

πραγµατικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου θα µειώνεται είτε απευθείας είτε µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας 

θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.  

Ο Όµιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µεµονωµένα για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή συλλογικά για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους. Αν ο Όµιλος προσδιορίσει ότι 

δεν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

που αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία 

αξιολογεί για αποµείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση 

µεµονωµένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης δεν περιλαµβάνονται 

σε συλλογική αξιολόγηση για αποµείωση.  

Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση σχετίζεται 

εξ’ αντικειµένου µε γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης ή ζηµία αποµείωσης που είχε 

αναγνωριστεί προηγουµένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
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Αποτελεσµάτων στον βαθµό που η λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν 

υπερβαίνει το αποσβεσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία αναστροφής της ζηµιάς της αποµείωσης. 

7.3.12 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και 

των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των 

γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των 

αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η 

πώληση και προσδιορίζεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

7.3.13 Εµπορικές απαιτήσεις 

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

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι 

ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

7.3.14 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς και 

βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε 

ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

που απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να 

περιλαµβάνονται τα εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

7.3.15 Ίδια Κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της 

Εταιρείας. Έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, 
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σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών 

τίτλων της οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. 

7.3.16 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

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

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

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

της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

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

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

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

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

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

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

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

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

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

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

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

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

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

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

φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

και µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο 

για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο µέλλον. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

7.3.17 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

 α)  Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών 

παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των 

εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε 

βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση 8.16  και καθορίζονται 

χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit 

Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην 

επισυναπτόµενη ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών 

που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από  αναπροσαρµογές και αλλαγές 

σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 

κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται.  

  

 β)  Κρατικά Ασφαλιστικά Ταµεία 

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.  

7.3.18 Επιχορηγήσεις 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

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

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

αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε 

τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

7.3.19 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

1) Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων 

2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

3) Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 

µπορεί να είναι µικρή. 

Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να 

αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν 

βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή 

αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. 

Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε 

για την αποζηµίωση.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση. Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που 

απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση, µε βάση τα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα 

κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την 

παρούσα δέσµευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 
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Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 

του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους 

οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί. 

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 

έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσµατα. 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 

(α) ∆ικαίωµα αδείας 

Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζοµένων αναγνωρίζονται 

όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιµώµενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της 

αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

7.3.20 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), 

εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος 

συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν ο Όµιλος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.  

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. 

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις” , όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 

καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

7.3.21 Αναγνώριση εσόδων και δαπανών 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονοµική 

οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 
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Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του Οµίλου. 

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των 

αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου το οποίο είναι το 

επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή 

λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 

Όταν µία απαίτηση έχει υποστεί µείωση της αξίας, ο Όµιλος µειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναµένεται 

να ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο του µέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο από τόκους. Έσοδα από 

τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο.  

 

Έσοδα από δικαιώµατα 

Τα έσοδα από δικαιώµατα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα 

µε την ουσία της σχετικής σύµβασης. 

 

Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από τα µερίσµατα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τους 

µετόχους.  

7.3.22 Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για 

λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
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7.3.23 Μισθώσεις 

Η εκτίµηση του κατά πόσο µία συµφωνία περιέχει µία µίσθωση πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της 

συµφωνίας, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση µετά την έναρξη της 

συµφωνίας πραγµατοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συµβαίνει: 

(α) Υπάρχει µεταβολή στους όρους της σύµβασης, εκτός κι αν η µεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 

συµφωνία 

(β) Ασκείται δικαίωµα ανανέωσης ή συµφωνείται µια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη µισθωτική περίοδο  

(γ) Υπάρχει µια µεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισµένο περιουσιακό στοιχείο. 

(δ) Υπάρχει σηµαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

Εάν µια συµφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιµετώπιση για µισθώσεις εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία 

που η µεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την ηµεροµηνία της 

ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 

Ο Όµιλος ως µισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται 

ουσιαστικά στο µισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία του µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην 

εύλογη αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαµηλότερη, η παρούσα αξία των 

καταβολών µισθωµάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων µισθωµάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το 

µισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως µια υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν 

µερικές από τις καταβολές µισθωµάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί µε συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ µέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιµες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρµόζεται σε 

συγκρίσιµα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση µειώνεται 

µε τις καταβολές των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εποµένως οι συµφωνίες µισθώσεων 

όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συµφωνηµένη 

χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου 

στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι καταβολές στις συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης 
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αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο. Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η 

συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγµατοποιούνται.  

Ο Όµιλος ως εκµισθωτής 

Οι µισθώσεις στις οποίες ο όµιλος δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά άµεσα κόστη που βαρύνουν τους 

εκµισθωτές στη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης. 

7.4 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης 

αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική 

τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.  

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων 

Αλουµινίου και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 

µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχει την 

εισπραξιµότητα των απαιτήσεων της και αναλόγως ελέγχει εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης τους. Οι πωλήσεις 

γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων, ενώ σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην 

είσπραξη των απαιτήσεων εξετάζεται ο λογιστικός χειρισµός των απαιτήσεων. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα, καθώς και όρια 

υπερανάληψης σε αναγνωρισµένα τραπεζικά ιδρύµατα.  
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(δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου εξαρτώνται από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Ο 

Όµιλος έχει στο ενεργητικό του έντοκα στοιχεία, τα οποία τοποθετούνται σε επενδύσεις χαµηλού κινδύνου. Ο 

Όµιλος έχει µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και συνεπώς υφίσταται κίνδυνος από 

µεταβολές των επιτοκίων. 

7.5  ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι 

εξής:  

Θυγατρικές εταιρίες Έδρα % Συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης Συµµετοχή 

1. EXALCO ROMANIA SRL Βουκουρέστι 100% Ολική άµεση 

2. EXALCO BULGARIA AD Σόφια 92% Ολική άµεση 

3. ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Λάρισα 100% Ολική άµεση 
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88..  ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

8.1 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 (ποσά σε ευρώ)

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
Υπό Εκτέλεση

Σύνολο Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 20.633.490,08 24.202.677,97 752.036,53 100.916,68 45.689.121,28 15.132.252,78 23.624.229,67 553.027,00 39.309.509,45

Προσθήκες 7.000,00 2.662.369,63 37.367,78 0,00 1.766.940,23 7.000,00 1.681.692,60 37.367,78 1.726.060,38

Πωλήσεις - ∆ιαγραφές Παγίων 0,00 -36.003,40 0,00 0,00 -317.325,45 0,00 -36.003,40 0,00 -36.003,40

Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 31.12.2013 -818.049,49 -3.242.906,42 -166.907,74 0,00 -3.916.256,36 -513.334,44 -3.203.457,49 -166.907,74 -3.883.699,67
Σωρευµένες Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων - Πωληθέντων 
Παγίων

0,00 36.003,40 0,00 0,00 313.583,11 0,00 36.003,40 0,00 36.003,40

Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2013 19.822.440,59 23.622.141,18 622.496,57 100.916,68 44.167.995,03 14.625.918,34 22.102.464,78 423.487,04 37.151.870,16

Προσθήκες 273.506,02 2.161.657,68 64.657,86 0,00 2.499.821,56 190.000,00 1.704.276,95 61.330,00 1.955.606,95
Πωλήσεις - ∆ιαγραφές Παγίων 0,00 -320.495,67 -66.270,97 0,00 -386.766,64 0,00 -234.722,45 0,00 -234.722,45
Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 31.12.2014 -640.729,28 -2.654.185,71 -169.321,77 0,00 -3.464.236,76 -514.601,14 -2.600.221,72 -157.682,69 -3.272.505,55
Σωρευµένες Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων - Πωληθέντων 
Παγίων

0,00 314.583,64 66.271,00 0,00 380.854,64 0,00 230.980,77 0,00 230.980,77

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -492.401,47 -2.170,32 383,93 0,00 -494.187,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές από «υπό εκτέλεση» 100.916,68 0,00 0,00 -100.916,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2014 19.063.732,54 23.121.530,80 518.216,63 0,00 42.703.479,97 14.301.317,20 21.202.778,33 327.134,35 35.831.229,88

Όµιλος Εταιρεία

 

Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 60 εκ. σε ασφάλεια 

τραπεζικών δανείων ύψους € 50 εκ. Επί των Φ/Β πάρκων του Οµίλου υπάρχουν ενέχυρα ποσού € 2,55 εκ., σε 

ασφάλεια τραπεζικών δανείων ύψους € 2,46 εκ. 

8.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα  

 

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για τη δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την µεταπώληση 

τους. Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά 

αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών 

ακινήτων. 

Τα επενδυτικά ακίνητα ως µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως 

µετά από την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και ζηµίας αποµείωσης εκτός από την κατηγορία Γήπεδα 

– Οικόπεδα όπου απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγµένο από τυχόν ζηµία αποµείωσης. Τα 

έσοδα από τα ενοίκια καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων . 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού επενδύσεων σε ακίνητα του Οµίλου κατά την 31/12/2014 ανήλθε σε € 

4.999.923,31 και αφορά επενδυτικά ακίνητα των συµµετοχών της εταιρείας στην Βουλγαρία (Exalco Bulgaria).  

Η κατεχόµενη επένδυση σε ακίνητα για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής : 

 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο Έναρξης  4.916.032,58 4.862.846,45 0,00 0,00
Προσθήκες 129.868,14 106.763,04 0,00 0,00
Αποσβέσεις -45.977,41 -53.576,91 0,00 0,00
Υπόλοιπο Λήξης 4.999.923,31 4.916.032,58 0,00 0,00

Όµιλος Εταιρεία

 
Τα έσοδα από τα ενοίκια των επενδυτικών ακινήτων είναι 157.056,00€. 
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8.3   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ)

Άδειες και 
Λογισµικά 

Προγράµµατα

Άδειες και 
Λογισµικά 

Προγράµµατα

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 199.998,61 67.322,44
Προσθήκες 8.935,87 0,00
Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 31.12.2013 -14.337,92 -14.337,92
Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2013 194.596,56 52.984,52
Προσθήκες 9.326,45 968,00
Πωλήσεις -17.560,60 0,00
Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 31.12.2014 -24.828,43 -11.276,00
Λογιστική αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2014 161.533,98 42.676,52  

 

8.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις  

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο Έναρξης 13.655.911,98 13.255.911,98

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 105.500,00 400.000,00
Σύνολο 13.761.411,98 13.655.911,98

 Εταιρεία

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές παρουσιάζονται στο κόστος 

ίδρυσης µείον τυχόν αποµείωση του περιουσιακού στοιχείου. 

Οι προσθήκες της χρήσης 2014 ποσού € 105.500,00 αφορούν σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 

100% θυγατρικής εταιρείας ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ενώ το ποσό € 400.000,00 της προηγούµενης χρήσης 

2013 αφορά στην αξία κτήσης για την απόκτηση της ανωτέρω θυγατρικής εταιρείας 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών σε θυγατρικές σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψε ανάγκη αποµείωσης των θυγατρικών. 

 

8.5  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Οι επενδύσεις αφορούν συµµετοχές της θυγατρικής του Οµίλου σε µη εισηγµένη εταιρεία, µε ποσοστό µικρότερο 

του 10%. Ο όµιλος έχει αναγνωρίσει στο εν λόγω κονδύλι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού ποσού € 
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154.967,70. ∆εν συντρέχει περίπτωση αποµείωσης της συµµετοχής σε αυτή και η εύλογη αξία της εκτιµάται ότι 

δεν υπερβαίνει ουσιωδώς το κόστος κτήσης τους. 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες 
προς Πώληση

154.967,70 160.567,70 154.967,70 160.567,70

Σύνολο 154.967,70 160.567,70 154.967,70 160.567,70

 Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.6  Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

Στο συγκεκριµένο λογαριασµό παρακολουθούνται οι δοσµένες εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
∆οσµένες Εγγυήσεις 109.341,98 110.283,43 109.341,98 110.283,43
Σύνολο λοιπών 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 109.341,98 110.283,43 109.341,98 110.283,43

 Όµιλος  Εταιρεία

 

8.7 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της 

κάθε επιµέρους Εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους Εταιρείας). Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

 (ποσά σε ευρώ)

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 57.142,28 0,00 87.815,29 0,00
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 113.979,00 1.909.988,20 214.625,44 1.999.884,55

Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέµατα 36.894,23 0,00 37.656,05 0,00

Απαιτήσεις 440.850,82 93.055,12 0,00 273.347,89

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 160.607,12 0,00 184.361,92 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 66.746,57 0,00 83.744,68

Σύνολο 809.473,44 2.069.789,90 524.458,70 2.356.977,13
Συµψηφισµός 246.288,88 246.288,88 -785,72 -785,72

Σύνολο 1.055.762,32 2.316.078,78 523.672,98 2.356.191,41

 Όµιλος
31/12/2014 31/12/2013
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 (ποσά σε ευρώ)

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Καθαρό Ποσό
Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Καθαρό Ποσό

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 50.001,72 0,00 50.001,72 80.119,41 0,00 80.119,41
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 1.909.988,20 -1.909.988,20 0,00 1.999.884,55 -1.999.884,55

Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέµατα 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00

Απαιτήσεις 440.850,82 0,00 440.850,82 0,00 223.241,29 -223.241,29

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 160.606,92 0,00 160.606,92 170.131,30 0,00 170.131,30
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 66.455,41 -66.455,41 0,00 83.453,52 -83.453,52

Σύνολο 677.459,45 1.976.443,61 -1.298.984,16 276.250,71 2.306.579,37 -2.030.328,66
Συµψηφισµός 246.288,88 246.288,88 0,00 -785,72 -785,72 0,00

Σύνολο 923.748,33 2.222.732,49 -1.298.984,16 275.464,99 2.305.793,65 -2.030.328,66

31/12/201331/12/2014
 Εταιρεία

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη χρησιµοποίηση των 

φορολογικών συντελεστών που αναµένεται να ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του 

Οµίλου κατά την ηµεροµηνία ανάκτησης ή διακανονισµού. Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό εκτιµάται 

ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης 

φορολογίας της µητρικής Εταιρείας, ο φορολογικός συντελεστής που χρησιµοποιήθηκε για τη χρήση του 2014 

και τη χρήση του 2013 ανέρχεται σε 26%.  

Για τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες η εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη 

απαίτηση για λόγους συντηρητικότητας. 

8.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Εµπορεύµατα 4.825.807,72 5.013.151,47 3.790.855,95 3.905.826,73
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και 
Υπολείµµατα 6.613.885,66 8.137.239,04 6.613.885,66 8.137.239,04
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - 
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 4.543.476,00 2.998.318,19 4.543.476,00 2.998.318,19

Μείον:Προβλεψη εις βαρος των αποθεµάτων
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Σύνολο 15.883.169,38 16.048.708,70 14.848.217,61 14.941.383,96

 Εταιρεία Όµιλος

 

 

8.9 Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Πελάτες Εσωτερικού 14.540.769,60 15.503.290,26 14.409.555,44 15.252.331,94

Πελάτες Εξωτερικού 8.995.860,04 9.269.878,13 13.628.267,05 14.153.170,45

Γραµµάτια Εισπρακτέα 344.803,00 41.460,73 344.803,00 41.460,73

Επιταγές Εισπρακτέες 5.384.684,64 5.670.014,82 5.384.684,64 5.670.014,82
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 4.958.580,07 4.408.580,07 3.892.885,27 3.342.885,27
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 24.307.537,21 26.076.063,87 29.874.424,86 31.774.092,67

Όµιλος  Εταιρεία

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος προέβη σε αποµείωση απαιτήσεων στην ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ύψους € 550.000,00. 

8.10 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Χρεωστικά Υπόλοιπα Προµηθευτών 111.242,85 46.535,19 111.242,85 46.535,19
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 262.259,28 82.958,24 262.259,28 82.958,24
Προκαταβολές Προσωπικού 7.850,00 8.700,00 7.850,00 8.700,00
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 27.769,32 0,00 0,00 0,00
Ελληνικό ∆ηµόσιο Λοιπές Απαιτήσεις 112.339,17 123.608,24 112.339,17 123.608,24
Προκαταβολές και Προπληρωµένα Έξοδα 21.498,20 18.706,29 21.498,20 18.706,29
∆ιάφοροι Χρεώστες 207.153,40 168.203,93 201.759,08 157.021,48
Σύνολο 750.112,22 448.711,89 716.948,58 437.529,44

 Όµιλος  Εταιρεία

 

8.11 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Ο συγκεκριµένος λογαριασµός περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, οι οποίες αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κίνηση των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης            56.400,00        237.150,00 56.400,00           237.150,00     
Πώληση / διαγραφή                       -         (90.290,00) -                   (90.290,00)    
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών  
στοιχείων          (27.900,00) (90.460,00)       (27.900,00)         (90.460,00)     
Υπόλοιπο τέλους          28.500,00 56.400,00          28.500,00 56.400,00

Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν τα εξής: 
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 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 12.708,74 23.089,72 7.607,38 19.589,42
Καταθέσιες σε ξένο νόµισµα 235.950,22 453.526,06 51.247,39 243.057,23
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.228.904,46 2.109.510,78 2.228.904,46 2.109.510,78
Σύνολο 2.477.563,42 2.586.126,56 2.287.759,23 2.372.157,43

Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.13 Μετοχικό κεφάλαιο  

To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 26.160.000,00 € και διαιρείται σε 21.800.000 κοινές µετοχές µε 

ονοµαστική αξία 1,20 € ανά µετοχή. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού πραγµατοποιήθηκε το 2006 και 

αφορούσε στην κεφαλαιοποίηση της αξίας αναπροσαρµογής γηπέδων και κτιρίων, µε βάση το Ν.3296/2004 

ποσού € 6.433.622,93 καθώς επίσης και µέρους του λογαριασµού «Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν.1828/89»» 

ποσού € 106.377,07.Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είχε ανέλθει σε € 6.540.000,00. 

 

8.14 ∆ανειακές Υποχρεώσεις  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες του Οµίλου και τις Εταιρίας έχουν ως εξής : 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Μακροπρόθεσµες Οµολογιακές Υποχρεώσεις 43.270.833,32 45.329.761,30 43.270.833,32 44.902.265,52
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.909.274,73 807.692,30 1.195.875,23 427.495,78
Σύνολο Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 45.180.108,05 46.137.453,60 44.466.708,55 45.329.761,30

45.180.108,05 46.137.453,60 44.466.708,55 45.329.761,30

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 10.698.297,90 6.931.468,69 10.584.153,98 6.777.622,53
Μακρ/σµες Οµολογίες πληρωτέες στην επόµενη χρήση 6.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00
Μακρ/σµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόµενη χρήση 37.680,39 469.723,00 37.680,39 469.723,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 17.235.978,29 13.401.191,69 17.121.834,37 13.247.345,53

17.235.978,29 13.401.191,69 17.121.834,37 13.247.345,53

Σύνολο ∆ανειακών Υποχρεώσεων 62.416.086,34 59.538.645,29 61.588.542,92 58.577.106,83  

Εντός της περιόδου του 2014 η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε συµφώνησε την τροποποίηση των όρων του οµολογιακού δανείου 

µε τρόπο ευνοϊκότερο λόγω της οικονοµικής συγκυρίας µε µεταφορά των δύο δόσεων 3.000.000,00€ έκαστης 

του 2014 στην τελευταία δόση της αποπληρωµής του δανείου (20/06/2017). Επίσης η εταιρεία συµφώνησε την 

µη υποχρέωση τήρησης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών για τη χρήση του 2014. 

Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Οµίλου υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 60,0 εκατ. 

σε ασφάλεια των τραπεζικών δανείων ύψους € 50 εκατ. περίπου. Επιπλέον επί των φωτοβολταϊκών πάρκων του 

Οµίλου υπάρχουν ενέχυρα ποσού € 2,55 εκατ. σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων ύψους € 2,46 εκατ.. 
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8.15 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε πάγια-Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 480.534,46 730.790,78 480.534,46 730.790,78
Άναγνωρισµένο στην χρήση Έσοδο -250.232,40 -250.256,32 -250.232,40 -250.256,32
Εγγυήσεις 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Σύνολο 230.302,06 481.734,46 230.302,06 481.734,46

 Όµιλος  Εταιρεία

 
 

8.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε περίπτωση 

απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζηµιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις 

αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεώς του. Οι υπάλληλοι που παραιτούνται 

ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης στην Ελλάδα ισούνται µε το 40% της αποζηµίωσης που υπολογίζεται σε περίπτωση αναίτιας 

απόλυσης. Από τη δραστηριοποίηση των θυγατρικών του Οµίλου στο εξωτερικό δεν προκύπτει υποχρέωση 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

Οι εκτιµήσεις για τις υποχρεώσεις αποζηµίωσης προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. Οι 

πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που 

καταχωρήθηκε στην ατοµική και ενοποιηµένη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος  της χρήσης που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2014 και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού που 

παρουσιάζονται στην ατοµική και ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της χρήσης 2014. 

Η κίνηση της σχετικής προβλέψεως στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης έχει ως εξής: 

 

ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης 709.083,50 752.722,64 654.351,16 752.722,64
Πρόβλεψη αναγνωρισµένη στα Αποτελέσµατα Περιόδου 38.271,72 84.346,72 93.004,06           29.614,39
Καταβολές αποζηµιώσεων (97.220,38) (147.357,02) (97.220,38)          (147.357,02)
Πρόβλεψη αναγνωρισµένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα (32.415,93) 19.371,16 (32.415,93)          19.371,16
Σύνολο 617.718,91 709.083,50 617.718,91 654.351,16

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Η δαπάνη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύεται ως 

εξής: 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
ποσά σε € 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 31.724,43 29.355,95 31.724,43 29.355,95 
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων 0,00 (38.561,41) 0,00 0,00 
Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισµένης Παροχής 24.108,84 27.098,02 22.247,94 27.098,02 
Τερµατικές Παροχές/ Επίδραση Περικοπής/ ∆ιακανονισµού 39.031,69 78.690,80 39.031,69 78.690,80 
Καταβαλλόµενες εισφορές / Παροχές Περιόδου (97.220,38) (147.357,02) (97.220,38) (147.357,02)
Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού (56.593,23) (12.236,64) 0,00 (105.530,38)
Συνολικό έξοδο/ (έσοδο) χρήσης (58.948,65) (63.010,30) (4.216,32) (117.742,63)

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τη χρήση 2014  έχουν ως εξής: 

Προεξοφλητικό επιτόκιο : 1,9% Οµάδα Ηλικιών Οικειοθελής 
Αποχώρηση

Απόλυση

Θνησιµότητα: ΕVK 2000 (Υπ. Απ. Κ3-3974/99) Έως 40 ετών 3% 2%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών : 0% έως το 2015 41-55 2% 2%

56 και άνω 0% 0%

Κινητικότητα προσωπικού

 

8.17 Προµηθευτές 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Προµηθευτές Εσωτερικού 3.443.959,99 2.885.414,41 3.443.959,99 2.885.414,41
Προµηθευτές Εξωτερικου 1.395.184,79 1.959.523,36 837.560,29 1.484.429,22

Επιταγές Πληρωτέες 4.190.861,61 4.712.795,13 4.190.861,61 4.712.795,13
Σύνολο 9.030.006,39 9.557.732,90 8.472.381,89 9.082.638,76

Όµιλος  Εταιρεία

 

 

 

8.18 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό 234.208,90 202.139,34 227.663,08 193.708,23
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία 315.114,08 362.346,95 315.114,08 352.672,53
Προκαταβολές Πελατών 267.732,70 771.817,26 254.346,22 729.762,72
Μερίσµατα 173,59 233,64 173,59 233,64
∆εδουλευµένα Έξοδα 183.495,01 324.453,31 183.015,35 324.038,91
Λοιπες Υποχρεώσεις 190.681,34 49.591,14 149.414,17 0,00
Σύνολο 1.191.405,62 1.710.581,64 1.129.726,49 1.600.416,03

 Όµιλος  Εταιρεία
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8.19 Κύκλος Εργασιών  

Η ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2014 & 31/12/2013 έχει ως ακολούθως : 

 (ποσά σε ευρώ)
1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

Πωλήσεις εµπορευµάτων 6.043.236,79 5.881.798,92 5.090.881,16 5.916.456,55
Πωλήσεις προϊόντων 57.151.927,75 54.822.311,41 57.151.927,75 54.822.311,41
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκους σταθµούς

1.117.238,09 1.572.046,37 757.867,38 1.041.771,78

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 108.408,31 320.747,44 108.408,31 320.747,44
Έσοδα από υπηρεσίες 565.415,00 621.666,39 400.267,72 427.886,77
Σύνολο 64.986.225,94 63.218.570,53 63.509.352,32 62.529.173,95

Ο Όµιλος Εταιρεία

 

Η γεωγραφική ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2014 & 31/12/2013 έχει ως 

ακολούθως : 

 (ποσά σε ευρώ)
1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

Ελλάδα 27.136.087,84 29.871.209,91 26.776.717,13 29.340.935,32
Eυρωζώνη 28.644.584,65 26.982.438,83 27.527.081,74 26.823.316,84
Άλλες χώρες 9.205.553,45 6.364.921,79 9.205.553,45 6.364.921,79
Σύνολο 64.986.225,94 63.218.570,53 63.509.352,32 62.529.173,95

Ο Όµιλος Εταιρεία

 

8.20  Έξοδα ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2014 έχει ως ακολούθως: 

 (ποσά σε ευρώ)
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα έρευνας 
& ανάπτυξης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης

Έξοδα έρευνας 
& ανάπτυξης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Αµοιβές & λοιπές παροχές εργαζοµένων 2.945.670,70 819.077,75 232.358,23 2.311.385,55 6.308.492,23 2.945.670,70 761.633,44 232.358,23 2.311.385,55 6.251.047,92
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 43.996.689,69 0,00 43.996.689,69 43.636.065,18 0,00 0,00 0,00 43.636.065,18
Αποσβέσεις  παγίων 2.441.819,39 455.450,37 1.424,02 636.348,82 3.535.042,60 2.389.401,29 253.075,18 1.424,02 636.348,82 3.280.249,31
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 2.361.427,03 504.013,95 62.092,00 925.749,86 3.853.282,84 2.356.427,03 320.471,41 62.092,00 925.749,86 3.664.740,30
Παροχές τρίτων 2.839.123,25 342.273,73 3.106,58 602.945,80 3.787.449,36 2.818.117,07 260.395,70 3.106,58 602.945,80 3.684.565,15
Φόροι - τέλη 39.518,41 375.806,47 0,00 82.599,32 497.924,20 0,00 286.701,81 0,00 82.599,32 369.301,13
∆ιάφορα & λοιπά έξοδα 589.736,49 747.315,79 115.368,44 3.586.746,77 5.039.167,50 636.770,75 174.185,30 115.368,44 3.586.746,77 4.513.071,25
Σύνολο 55.213.984,96 3.243.938,07 414.349,27 8.145.776,11 67.018.048,41 54.782.452,02 2.056.462,84 414.349,27 8.145.776,11 65.399.040,24

Όµιλος Εταιρεία

31/12/2014 31/12/2014

 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Οµίλου και της Εταιρείας την 31/12/2013 έχει ως ακολούθως: 

 (ποσά σε ευρώ)
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα έρευνας 
& ανάπτυξης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης

Έξοδα έρευνας 
& ανάπτυξης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Αµοιβές & λοιπές παροχές εργαζοµένων 3.538.418,06 1.146.791,53 0,00 1.895.788,57 6.580.998,16 3.464.567,68 976.900,73 0,00 1.895.788,57 6.337.256,98
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 43.068.431,64 0,00 43.068.431,64 43.441.749,12 0,00 0,00 0,00 43.441.749,12
Αποσβέσεις  παγίων 2.168.570,70 962.166,35 0,00 1.165.041,43 4.295.778,48 2.129.121,77 600.346,37 0,00 1.165.041,43 3.894.509,57
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 1.999.184,70 753.293,07 0,00 1.093.940,62 3.846.418,39 1.999.184,70 563.708,14 0,00 1.093.940,62 3.656.833,46
Παροχές τρίτων 2.166.101,33 754.249,86 0,00 1.182.321,51 4.102.672,69 2.160.701,33 609.250,82 0,00 1.182.321,51 3.952.273,66
Φόροι - τέλη 472.727,71 194.895,12 0,00 156.844,51 824.467,35 286.634,50 80.822,05 0,00 156.844,51 524.301,06
∆ιάφορα & λοιπά έξοδα 2.396.484,98 937.184,86 0,00 1.278.355,69 4.612.025,53 2.336.204,50 658.737,28 0,00 1.278.355,69 4.273.297,46
Σύνολο 55.809.919,11 4.748.580,79 0,00 6.772.292,33 67.330.792,25 55.818.163,59 3.489.765,38 0,00 6.772.292,33 66.080.221,31

31/12/201331/12/2013
Όµιλος Εταιρεία

 

Τα έξοδα ενοικίων που περιλαµβάνονται στις παροχές τρίτων είναι 354.541,36 € για την εταιρεία και 354.621,36 

€ για τον όµιλο. 
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8.21 Λοιπά λειτουργικά έσοδα - έξοδα  

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 250.232,40 250.256,32 250.232,40 250.256,32
Εσοδα απο Παροχή Υπηρ.σε τρίτους 42.995,47 400.000,00 42.995,47 400.000,00
Έσοδα από Ενοίκια 92.353,74 207.280,41 39.831,26 38.930,46
Έσοδα από Επιδοτήσεις 52.496,00 45.347,28 52.496,00 45.347,28

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 112.517,03 57.208,19 112.517,03 57.208,19
Λοιπά Έσοδα 560.605,63 494.701,99 195.661,82 265.609,14
Σύνολο εσόδων 1.111.200,27 1.454.794,19 693.733,98 1.057.351,39

Ζηµιές Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών Πελατών - 
Προµηθευτών 12.420,79 68.146,45 12.420,79 68.146,45
∆ιάφορες Προβλέψεις 5.600,00 9.073,29 5.600,00 9.073,29
Ζηµιά από πώληση παγίων 3.443,34 0,00 3.443,34 0,00
Λοιπά Έξοδα 493.621,35 407.526,22 312.537,93 266.203,31
Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 3.500,70 16.000,00 3.500,70 16.000,00
Σύνολο εξόδων 518.586,18 500.745,96 337.502,76 359.423,05
Σύνολα εσόδων & εξόδων 592.614,09 954.048,22 356.231,22 697.928,34

 Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.22 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  / (έξοδα)  

  Τα υπόλοιπα των χρηµατοοικονοµικών  εσόδων / (εξόδων)  λογαριασµών έχουν ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Έσοδα τόκων
Τραπεζών 5.728,57 6.005,19 5.728,57 3.918,99
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 59.571,63 127.742,99 0,00 0,00
Σύνολο έσοδα τόκων 65.300,20 133.748,18 5.728,57 3.918,99
Έξοδα τόκων από:
Τραπεζικούς Τόκους και Εγγυητικές Επιστολές (3.207.885,27) (3.073.322,01) (3.176.972,38) (3.019.039,59)
Αναστροφή τόκων προεξόφλησης απαιτήσεων 56,60 6.133,13 56,60 6.133,13 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (85.437,63) (156.481,63) 0,00 0,00 
Σύνολο έξοδα τόκων (3.293.266,30) (3.223.670,51) (3.176.915,78) (3.012.906,46)
Σύνολο έσοδα & έξοδα τόκων (3.227.966,10) (3.089.922,33) (3.171.187,21) (3.008.987,47)

 Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.23  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου ή της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της. 
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8.24 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες 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 

οικονοµικές καταστάσεις. Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82  παραγρ. 5 Ν.2238/1994. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 

«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 

έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας 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 εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008. Σηµειώνεται ότι στη χρήση του 2013 

ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 και 2008. Τα τηρηθέντα 

βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ακριβή και επαρκή και δεν προέκυψαν στοιχεία που να επηρέασαν το κύρος τους. 

Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ποσού  € 206.171,98 (εκ των 

οποίων ποσό € 170.227,40 αφορούσε σε διαφορές φόρου εισοδήµατος και ποσό € 35.944,58 αφορούσε σε 

πρόστιµα και προσαυξήσεις) όπου επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 του Οµίλου και της Εταιρείας.  

Για τις χρήσεις 2011 έως 2013, για την εταιρεία εκδόθηκε από τον Νόµιµο ελεγκτή «Φορολογικό Πιστοποιητικό  

Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη». Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι ανωτέρω φορολογικά χρήσεις 2011 έως 

2013 για τις ανωτέρω  εταιρίες θεωρούνται τελικές από πλευράς φορολογικού ελέγχου µετά το πέρας δεκαοχτώ 

µηνών από την υποβολή του «Φορολογικό Πιστοποιητικό  Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.     

Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας και των θυγατρικών στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη 

από το Νόµιµο Ελεγκτή. Η διοίκηση εκτιµά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 
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2014, δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν 

και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Οµίλου: 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ε∆ΡΑ ΑΝΕΛΕΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2009-2010 & 2014 
EXALCO ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 2009-2014 
EXALCO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AD ΣΟΦΙΑ 2008-2014 
ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ 2014 

8.25 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το δωδεκάµηνο του 2014 και 2013, του Οµίλου και της 

εταιρείας είναι :  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 318 331 302 321

Όµιλος Εταιρεία

 

 

8.26  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις θυγατρικές του Οµίλου και οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες 
έχουν εξής:  

ποσά σε €
Υπόλοιπα 

31/12/2014

Συνδεδεµένο µέρος
Πωλήσεις 
αγαθών

Αγορές 
αγαθών/ 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
υπηρεσιών Απαιτήσεις

Προµηθευτές/
πιστωτές

Πωλήσεις 
αγαθών

Αγορές 
αγαθών/ 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
υπηρεσιών Απαιτήσεις

Προµηθευτές
/πιστωτές

Μητρική - ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 40.637,20 94.574,77 42.995,47 361.663,89 671,32 40.637,20 93.614,77 42.995,47 0,00 671,32
Θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.186,64 100.698,15 0,00 6.567.421,52 32.453,21
Συνδεδεµένες 0,00 111.427,91 0,00 0,00 72.873,29 0,00 111.427,91 0,00 0,00 72.873,29
ποσά σε €

Υπόλοιπα 
31/12/2013

Συνδεδεµένο µέρος
Πωλήσεις 
αγαθών

Αγορές 
αγαθών/ 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
υπηρεσιών Απαιτήσεις

Προµηθευτές/
πιστωτές

Πωλήσεις 
αγαθών

Αγορές 
αγαθών/ 
υπηρεσιών

Πωλήσεις 
υπηρεσιών Απαιτήσεις

Προµηθευτές
/πιστωτές

Μητρική - ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 4.636,42 345.010,34 0,00 0,00 10.979,95 4.636,42 345.010,34 0,00 0,00 10.979,95
Θυγατρικές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410.762,59 173.001,93 0,00 6.824.621,61 0,00
Συνδεδεµένες 201,60 62.390,17 0,00 0,00 48.816,95 201,60 62.390,17 0,00 0,00 48.816,95

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι αποδοχές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ανώτατων στελεχών του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν  για την 

διαχειριστική χρήση 2014 € 309.055,85 έναντι € 587.206,34 της προηγούµενης χρήσης 

8.27 Φόρος εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
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 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Αναστροφή πρόβλεψης ποηγούµενων χρήσεων 0,00 -310.000,00 0,00 -310.000,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 170.227,40 0,00 170.227,40
Αναβαλλόµενη Φορολογική Επιβάρυνση (Ελάφρυνση) -562.064,26 643.400,69 -739.772,65 526.114,66
Σύνολο -562.064,26 503.628,09 -739.772,65 386.342,06

Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.28 Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή  

Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον επιµερισµό των κερδών/(ζηµιών) στο µέσο 

σταθµισµένο αριθµό των µετοχών. 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Συνολικά κέρδη/(ζηµίες) αναλογούντα στους 
ιδιοκτήτες -4.124.151,07 -6.746.032,23 -3.992.771,26 -6.256.271,84

21.800.000 21.800.000 21.800.000 21.800.000
Συνολικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή -0,1892 -0,3095 -0,1832 -0,2870

Σταθµικός µέσος όρος των σε κυκλοφορία µετοχών (σε 
χιλιάδες τεµάχια)

Όµιλος  Εταιρεία

 

 

8.29 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

8.29.1  ∆εσµεύσεις 

 Οι δεσµεύσεις του Οµίλου για τις χρήσεις του 2014 και 2013 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 (ποσά σε ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013
Εγγυήσεις για εξασφάλιση πιστώσεων από προµηθευτές 501.100,00 450.000,00
Σύνολο 501.100,00 450.000,00

Όµιλος

 

 

8.29.2  Λειτουργικές µισθώσεις 

Ο Όµιλος ως µισθωτής 

Ο Όµιλος µισθώνει ακίνητα και εξοπλισµό για τις λειτουργικές του ανάγκες. Για το σκοπό αυτό συνάπτει 

συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης, τα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα των οποίων έχουν ως εξής: 
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 (ποσά σε ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013
Εντός ενός έτους 347.438,89 324.946,49
Πέραν του έτους και µέχρι 5 έτη 1.357.266,87 1.518.985,39
Πέρα των 5 ετών 167.520,26 188.746,58
Σύνολο 1.872.226,01 2.032.678,46

Όµιλος

 

 

8.30 Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 

Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Ο Όµιλος 

χρησιµοποιεί συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθµίσει την έκθεσή της σε ενδεχόµενες αυξήσεις 

επιτοκίων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα 

ανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγµατεύσιµα 

στην χρηµαταγορά, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος λόγω της φύσης των εργασιών της είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που 

προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ, αλλά και από το RON Ρουµανίας. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως 

προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο 

Όµιλος δεν έχει προχωρήσει στην σύναψη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων µε χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 

τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου και Ευρώ / Ron.  

Υποθέτουµε ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιείται µεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / 

∆ολαρίου και Ευρώ / Ron της τάξεως του 2% και 3% αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στη µέση 

µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών για διάστηµα 12 µηνών. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 
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ανατιµηθεί σε σχέση µε το ∆ολάριο και το Ron κατά 2% και 3% αντίστοιχα, τότε στο Αποτέλεσµα περιόδου και 

τα Ίδια Κεφάλαια θα έχουµε την παρακάτω επίδραση: 

+3% -3% +3% -3%
Ισοτιµία RON/€

+2% -2% +2% -2%
Ισοτιµία $/€

4.652     

Όµιλος
31/12/2014 31/12/2013

 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR

Επίδραση στην Καθαρή Θέση από µεταβολή 
της ισοτιµίας EUR σε σχέση µε το RON

(212.790) 225.952  (220.165) 233.783 

 Υποτίµηση (+) / Ανατίµηση (-) EUR

Επίδραση στην Καθαρή Θέση και το 
Αποτέλεσµα Περιόδου από µεταβολή της 

(11.498)   11.968    (4.469)     
 

Η έκθεση του Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο 

των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του 

Οµίλου στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ανάλογη θα ήταν και η επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2014, ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις 

µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό του, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό 

ποσοστό επιτοκίου. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/ - 1 % (2013: + / -1%). Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

1% -1% 1% -1%
Ποσά σε €
Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων – Όµιλος -609.774 609.774 -581.577 581.577
Αποτέλεσµα χρήσης µετά φόρων – Εταιρεία -584.763 584.763 -555.204 576.769

2014 2013

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος του ότι το αντισυµβαλλόµενο µέρος σε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο θα προκαλέσει 

ζηµία στο άλλο µέρος αποτυγχάνοντας να εξοφλήσει τη σχετική υποχρέωση. Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις 

απαιτήσεις του και ενσωµατώνει τις προκύπτουσες πληροφορίες στον πιστωτικό του έλεγχο. Η πολιτική του 

Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. 
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H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 (ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 2.506.063,42 2.642.526,56
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 25.057.649,43 26.524.775,77
Σύνολο 27.563.712,85 29.167.302,33

Όµιλος

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποµειωθεί 

σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.  

Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί µε κάποια µορφή 

πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τους πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι συνεργάζεται µε αξιόπιστες τράπεζες υψηλής ποιότητας.  

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και 

εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για 

τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία.  

Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ηµερών. Τα κεφάλαια για 

τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό εγκεκριµένων 

δανειακών ορίων από τράπεζες και την δυνατότητα να πωληθούν µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για τον Όµιλο αναλύεται ως 

εξής:

2013
Ποσά σε € εντός 6 µηνών 6 εως 12 µήνες 1 εως 5 έτη αργότερο 

από 5 έτη
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 0,00 46.137.453,60 0
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εµπορικές Υποχρεώσεις 4.778.866,45 4.778.866,45 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 6.700.595,85 6.700.595,85 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 855.081,67 855.081,67 0,00 0,00
Παράγωγα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 12.334.543,97 12.334.543,97 46.137.453,60 0,00

Bραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για τον Όµιλο αναλύεται ως 

εξής: 

2014
Ποσά σε € εντός 6 µηνών 6 εως 12 µήνες 1 εως 5 έτη αργότερο 

από 5 έτη
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 0,00 45.180.108,05 0,00
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εµπορικές Υποχρεώσεις 7.631.981,19 1.398.025,19 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 8.617.989,15 8.617.989,15 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 891.576,81 299.828,81 0,00 0,00
Παράγωγα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 17.141.547,15 10.315.843,15 45.180.108,05 0,00

Bραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

 

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις παρούσες αξίες των υποχρεώσεων, οι οποίες 

ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 

ποσά σε €
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα µέσω ίδιων κεφαλαίων - 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα 154.967,70 160.567,70 154.967,70 160.567,70
∆άνεια και απαιτήσεις - Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 109.341,98 110.283,43 109.341,98 110.283,43

264.309,68 270.851,13 264.309,68 270.851,13
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις - Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 25.057.649,43 26.524.775,77 30.591.373,44 32.211.622,11
∆άνεια και απαιτήσεις - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.477.563,42 2.586.126,56 2.287.759,23 2.372.157,43
Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα µέσω αποτελεσµάτων- 
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 28.500,00 56.400,00 28.500,00 56.400,00

27.563.712,85 29.167.302,33 32.907.632,67 34.640.179,54
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 27.828.022,53 29.438.153,46 33.171.942,35 34.911.030,67

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµηµένες  στο  
αποσβεσµένο κόστος - ∆ανειακές υποχρεώσεις 45.180.108,05 46.137.453,60 44.466.708,55 45.329.761,30
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµηµένες  στο  
αποσβεσµένο κόστος - Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 230.302,06 481.734,46 230.302,06 481.734,46

45.410.410,11 46.619.188,06 44.697.010,61 45.811.495,76
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  αποτιµηµένες  στο  
αποσβεσµένο κόστος - ∆ανειακές υποχρεώσεις 17.235.978,29 13.401.191,69 17.121.834,37 13.247.345,53
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµηµένες  στο  
αποσβεσµένο κόστος - Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 10.221.412,00 11.268.314,54 9.602.108,38 10.683.054,79

27.457.390,29 24.669.506,23 26.723.942,75 23.930.400,32

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 72.867.800,40 71.288.694,29 71.420.953,36 69.741.896,08

Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ιεραρχία Εύλογης Αξίας 

Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, που αποτιµούνται στην 

εύλογη αξία τους, θα πρέπει για σκοπούς γνωστοποιήσεων, να ταξινοµηθούν στα κάτωθι τρία επίπεδα, ανάλογα 

µε την ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους.  

- Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

- Επίπεδο 2: ∆εδοµένα που αφορούν σε τεχνικές αποτίµησης, τα οποία είναι παρατηρήσιµα είτε άµεσα είτε 

έµµεσα και στην οποία δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία του Επιπέδου 1.  

- Επίπεδο 3: ∆εδοµένα που αναφέρονται σε εκτιµήσεις της Εταιρείας, τα οποία δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα 

δεδοµένα της αγοράς. 

 

 Όµιλος/ Εταιρεία
Ενεργητικό 31.12.2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 154.967,70 154.967,70

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

Σύνολο 28.500,00 0,00 154.967,70 183.467,70

Ενεργητικό 31.12.2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 160.567,70 160.567,70

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 56.400,00 0,00 0,00 56.400,00

Σύνολο 56.400,00 0,00 160.567,70 216.967,70  

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα της  

• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους 

• να τιµολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

O Όµιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισµός προς Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων («EBITDA»)» και «Καθαρός δανεισµός προς Σύνολο Ιδίων 
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Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον 

το σύνολο των διαθεσίµων του. Οι δείκτες για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής:  

 (ποσά σε ευρώ) 31.12.2014 31.12.2013
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 45.180.108,05 46.137.453,60
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 17.235.978,29 13.401.191,69
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (2.506.063,42)   (2.642.526,56)    
Καθαρός δανεισµός Οµίλου 59.910.022,92 56.896.118,73

Λειτουργικά αποτελέσµατα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. 
Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.845.601,81   887.348,68     
Ίδια κεφάλαια 16.830.293,40 20.935.190,12
Καθαρός δανεισµός Οµίλου/Λειτουργικά 
αποτελέσµατα προ φόρων, χρ/κών, επενδ. 
Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 32,46                64,12               
Καθαρός δανεισµός Οµίλου/Ίδια κεφάλαια 3,56 2,72

Όµιλος

 

8.31 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Οµίλου ή της Εταιρείας. 

 

Λάρισα 30/03/2015 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.& 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών & Μέλος του ∆.Σ 

Ο Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου 

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Αθανάσιος Β. Τσιάρας Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου Πρόδροµος Μιχ. 

Παπαδόπουλος 

   
 

Α∆Τ Τ 399021 Α∆Τ ΑΒ 833639   Α∆Τ ΑΗ 763403 

Αρ.Αδ.10041/Α΄τάξης 

 
Α∆Τ ΑΖ 765728 

 

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 28309/Α΄ΤΆΞΗΣ 

 



 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014                             67 

9 Στοιχεία και Πληροφορίες 1/1-31/12/2014 

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία
ΓΕΜΗ 026532640000
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 10256/31/Β/86/04 Ποσά σε ευρώ
Εποπτεύουσα Αρχή Νοµαρχία Λάρισας 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Κύκλος εργασιών 64.986.225,94                           63.218.570,53 63.509.352,32            62.529.173,95           
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Μικτά κέρδη (ζηµίες) 9.772.240,98                              7.408.651,42 8.726.900,30               6.711.010,36               

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (1.439.208,39)                            (3.158.173,48) (1.533.456,70)              (2.853.119,02)              

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (4.695.074,49)                            (6.255.919,11) (4.732.543,91)              (5.869.929,78)              
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 30/3/2015 Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (4.133.010,23)           (6.759.547,20)           (3.992.771,26)           (6.256.271,84)           
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Κατανέµονται σε :
Ορκωτoί Ελεγκτές Λογιστές Σωτήρης  A. Κωνσταντίνου  Α.Μ.ΣΟΕΛ 13671 Ιδιοκτήτες µητρικής (4.124.151,07)                            (6.746.032,23) (3.992.771,26)             (6.256.271,84)            
Ελεγκτική Εταιρία Grant Thornton ΑΕ   (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Μη ελέγχουσες συµµετοχές (8.859,16)                                      (13.514,97) -                            -                           
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύµφωνη γνώµη Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 28.113,52                                    (82.733,59) 23.987,79                  (14.334,66)                
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι  Οικονοµικές Καταστάσεις www.biokarpet.gr (µητρική εταιρία) και www.exalco.gr (θυγατρική εταιρία) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (4.104.896,71)         (6.842.280,79)           (3.968.783,47)          (6.270.606,50)         

Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής (4.096.037,55)              (6.828.765,82)              (3.992.771,26)              (6.270.606,50)              
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (8.859,16)                    (13.514,97)                  -                             -                             

Ποσά σε ευρώ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,1892 -0,3095 -0,1832 -0,2870
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές προ φόρων , χρηµατοδοτικών,
Ιδιοχρησιµοποιηµένα ενσώµατα πάγια στοιχεία 42.703.479,97 44.167.995,04 35.831.229,88 37.151.870,16 επενδυτικών αποτελεσµάτων  και αποσβέσεων 1.845.601,81          887.348,68                1.500.092,45           794.662,25              
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.999.923,31 4.916.032,58 0,00 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 13.761.411,98 13.655.911,98
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία 1.481.605,98 989.120,67 306.986,20 323.835,65
Αποθέµατα 15.883.169,38 16.048.708,70 14.848.217,61 14.941.383,96
Απαιτήσεις από πελάτες 24.307.537,21 26.076.063,87 29.874.424,86 31.774.092,67 Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 778.612,22 505.111,89 745.448,58 493.929,44 Λειτουργικές δραστηριότητες
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.477.563,42 2.586.126,56 2.287.759,23 2.372.157,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.631.891,48 95.289.159,32 97.655.478,34 100.713.181,29 Κέρδη/(Ζηµιές) µετά φόρων (4.133.010,23)         (6.759.547,20)           (3.992.771,26)          (6.256.271,84)         
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 45.180.108,05              46.137.453,60       44.466.708,55      45.329.761,30          Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπές Μακροπροθεσµες υποχρεώσεις 3.164.099,74                3.547.009,36         2.147.005,13        3.166.414,28            Φόρο (562.064,26)               503.628,09                  (739.772,65)               386.342,06                
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 17.235.978,29              13.401.191,69       17.121.834,37      13.247.345,53          Αποσβέσεις 3.535.042,60              4.295.778,48               3.283.781,55              3.898.037,59             
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

10.221.412,00              11.268.314,54       9.602.108,38        10.683.054,79          
Κέρδη/(ζηµιές) επενδύσεων αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων

27.900,00                   90.460,00                   27.900,00                   90.460,00                   
Σύνολο υποχρεώσεων 75.801.598,08 74.353.969,19 73.337.656,43 72.426.575,90 Συναλλαγµατικές διαφορές 498.313,59                  28.738,64                   -                             -                             
Μετοχικό Κεφάλαιο 26.160.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (58.948,65)                  103.717,87                  (4.216,32)                    48.985,54                 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων εταιρίας -9.272.003,32 -5.175.965,76 -1.842.178,09 2.126.605,39 Αποµειώσεις αποθεµάτων -                            100.000,00                  -                            100.000,00                
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 16.887.996,68 20.984.034,24 24.317.821,91 28.286.605,39 Προεξόφλησης απαιτήσεων -                            -                             -                            -                           
Μη ελέγχουσες συµµετοχές -57.703,28 -48.844,12 0,00 0,00 Κέρδη/(ζηµιές) πώλησης παγίων 23.171,60 3.440,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

16.830.293,40 20.935.190,12 24.317.821,91 28.286.605,39 Αναστροφή προεξόφλησης απαιτήσεων (56,60)                       (6.133,13)                    (56,60)                       (6.133,13)                  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 92.631.891,48 95.289.159,32 97.655.478,34 100.713.181,29 Αποµειώσεις απαιτήσεων 550.000,00                  754.490,21                  550.000,00                  500.000,00                  

*Αναµορφώσεις κονδυλίων από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 στον Όµιλο και την 
Εταιρεία στη σηµείωση 8.29

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων-Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (250.232,40)               (250.256,32)                (250.232,40)               (250.256,32)              

Έσοδα τόκων και συναφή έσοδα
(65.300,20)                  (133.748,18)                (5.728,57)                    (3.918,99)                    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.341.360,33              3.406.293,19               3.204.815,78              3.013.870,60             
Ποσά σε ευρώ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 2.906.175,78          2.133.421,65            2.077.160,21           1.521.115,51          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 20.935.190,12              27.777.470,90       28.286.605,39      34.557.211,89          
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές  δραστηριότητες:

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (4.133.010,23)              (6.759.547,20)        (3.992.771,26)       (6.256.271,84)           Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 165.539,33                 1.965.692,28               93.166,35                  1.660.557,02             
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 28.113,52                    (82.733,59)            23.987,79            (14.334,66)               Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.218.583,26               1.979.269,85               1.349.724,41               2.520.095,00               

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 16.830.293,40 20.935.190,12 24.317.821,91 28.286.605,39 Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργητικού (294.858,88)                485.362,04 (272.877,69)                405.977,38                  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.066.668,41)            (1.950.413,27)              (1.082.146,41)             (1.699.238,18)            

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης -                             (147.357,02)                -                             (147.357,02)                

(Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.341.360,33)             (3.406.293,19)              (3.204.815,78)             (3.013.870,60)            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ.δραστηριότητες (α) (412.589,25)            1.059.682,35            (1.039.788,91)          1.247.279,11          

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.509.148,01)            (2.822.436,33)              (1.956.574,95)             (1.726.060,38)            

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 301,00                        -                             301,00                        -                             

Αγορές επενδυτικών ακινήτων
(129.868,14)                -                             -                             -                             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

-                             90.290,00                   -                             90.290,00                   

31/12/2014 31/12/2014 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -                             -                             (105.500,00)                (400.000,00)                

α) Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών 83.632,67 1.683.819,31 Τόκοι που εισπράχθηκαν 65.300,20                  6.005,19                     5.728,57                    3.918,99                   
β) Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 205.042,68 305.740,83
γ) Απαιτήσεις 0,00 6.567.421,52 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ.δραστηριότητες (β) (2.573.414,95)         (2.726.141,14)           (2.056.045,38)          (2.031.851,39)         
δ) Υποχρεώσεις 73.544,61 105.997,82 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης                    309.055,85             209.843,01 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.500.000,00              3.102.078,33               7.500.000,00              2.102.078,33             

Εξοφλήσεις δανείων
(4.622.558,94)            (340.168,93)                (4.488.563,91)             (301.707,39)              

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ)
2.877.441,06            2.761.909,40            3.011.436,09            1.800.370,94            

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) (108.563,14)               1.095.450,61               (84.398,20)                 1.015.798,66             
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.586.126,56              1.490.675,95               2.372.157,43              1.356.358,77             
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.477.563,42          2.586.126,56            2.287.759,23           2.372.157,43          

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ                       
Α.Τ. Τ 399021                                       

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28-4-2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

*Αναµορφώσεις κονδυλίων από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 στον Όµιλο και την Εταιρεία στη σηµείωση 8.29

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EXALCO AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε    10256/31/Β/86/24 & ΓΕΜΗ 026532640000

Ε∆ΡΑ :5ο ΧΛΜ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λάρισα, 30/3/2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.Τ. ΑΖ 765728
Αρ.Αδ.28309/Α΄τάξης

Α.Τ. ΑΒ 833639
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΣ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Τ. AH 763403
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΜΙΧ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου

*Αναµορφώσεις κονδυλίων από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 στον Όµιλο και την Εταιρεία στη σηµείωση  8.29

Αρ.Αδ. 10041/Α' τάξης 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΑΛΚΟ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

5. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας και των ενοποιηµένων εταιρειών δεν έχει µεταβληθεί.
6. Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2013. 
7.Επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 60 εκ € σε ασφάλεια των Τραπεζικών 
∆ανείων ύψους 50 εκ €. Επί πλέον επί των Φ/Β υπάρχουν ενέχυρα ποσού 2,55 εκ € σε ασφάλεια Τραπεζικών δανείων ύψους 2,46 εκ€.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της 
εταιρίας.
9. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: οµίλου: 318, εταιρείας 302: (2013:οµίλου:331, εταιρείας:321 )
10. Οι επενδύσεις περιόδου 1/1-31/12/2014 του οµίλου ανέρχονται σε 2,64 € (2013:2,82 € ). 
11.Ο Όµιλος έχει προχωρήσει σε αποµείωση απαιτήσεων ύψους € 0,550εκ.
12.  ∆εν έχει επέλθει γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρίας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
13.  Το ∆ιοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη µη διανοµή µερίσµατος.
14. Η ∆ιοίκηση έχει προβεί σε αλλαγή της ωφέλιµης ζωής του µηχανολογικού εξοπλισµού (σηµείωση 7.2.2.)

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Αθανάσιος Βασ.Τσιάρας Αντ/δρος &
∆/νων Σύµβουλος, Γεώργιος Αντ.Καντώνιας ∆/νων Σύµβουλος, Βασίλειος Αθ.Τσιάρας ∆/νων
Σύµβουλος, Γεώργιος Παπαγεωργίου Εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ, Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ, Ιωάννης Χατζηευθυµίου Mη εκτελεστικό Μέλος
του ∆Σ,  Βασίλειος  Φλώρος Mη εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ.

1.Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης  2014 
παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση  7.5. των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων .
2.Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 8.24 των σηµειώσεων επί των οικονοµικών 
καταστάσεων.
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., 
που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 98,39% επί της Εταιρείας.
4.  Πίνακας συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24 (σε Ευρώ)   

 


