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Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά
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διεύθυνση www.varvaressos.gr.

Α. Βαρβαρέσου

Γενική ∆ιευθύντρια
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
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1. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία :
1. Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
3. Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Γενική ∆ιευθύντρια
Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία (εφεξής
καλούµενης για λόγους συντοµίας ως Εταιρία ή ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.) δηλώνουµε µε την
παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :
α) Οι εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την περίοδο 01.01.2014
– 31.12.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.
β) Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.
Νάουσα 30.03.2015

Ι. Βαρβαρέσου

Ν. Βελής

Α. Βαρβαρέσου

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενική ∆ιευθύντρια
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετούνται από την 01.01.2005 καθώς και
την παρούσα έκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014.
2.1. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν το έτος 2014
Επέτειος 50 χρόνων λειτουργίας
Η Εταιρία τον Απρίλιο του 2014 συµπλήρωσε 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Σε
εκδήλωση που διοργάνωσε στις 15 Ιουνίου 2014 ευχαρίστησε και τίµησε τους εργαζόµενους
που εργαστήκανε και εργάζονται στην Εταιρία και όλους τους συνεργάτες της.
Πώληση ακινήτου
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης η Εταιρία πώλησε
στις 09.10.2014 στην εταιρία ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, οικόπεδο έκτασης 24,2
στρεµµάτων εντός της πόλεως Ναούσης, επί του οποίου βρίσκονται κτίρια, βοηθητικές
εγκαταστάσεις και οικοδοµή, συνολικού εµβαδού 11.530,71 τ.µ. µε τίµηµα 9.350.000 ευρώ.
Κόστος ενέργειας
Στις 19.03.2014 η Εταιρία υπέγραψε τη «Σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλου
πελάτη». Το κόστος ενέργειας παραµένει υψηλό και µετά την απόφαση της ∆ΕΗ Α.Ε. να
µειώσει τις τιµές της για τους µεγάλους καταναλωτές Μέσης Τάσης, όπου ανήκει η Eταιρία.
Εθελουσία έξοδος
Κατά το Α’ εξάµηνο δόθηκε η δυνατότητα εθελουσίας εξόδου στο προσωπικό. Χρήση αυτού
κάνανε 17 άτοµα και επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά περίπου 350 χιλ. Ευρώ.
Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας
Υπογράφηκε Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας µε µείωση αποδοχών των εργαζοµένων
κατά 16%, διάρκειας 1 έτους, µε ισχύ από 07 Απριλίου 2014.
Παράταση σχεδίου αναδιάρθρωσης
Στις 10.11.2014 δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παράταση της
προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3299/2004 έως την 31.12.2016. Η Εταιρία έχει υλοποιήσει πάνω από 95% του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης. Παράλληλα παρατείνεται και η ολοκλήρωση διάθεσης των αντληθέντων
κεφαλαίων (σχετική ανακοίνωση στο ΧΑ την 12.12.2014)
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Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των µετόχων στις 26.06.2014
Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση
2013, την Πέµπτη 26.06.2014, στην έδρα της εταιρίας ∆.∆. Στενηµάχου Ναούσης.
Παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβληµένου
Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 µετοχών επί συνόλου 16.383.428 µετοχών.
Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013
(01.01.2013 – 31.12.2013) και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Εγκρίθηκαν µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων).
Αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση του 2013, διότι δεν υπάρχουν
διανεµητέα κέρδη εκµετάλλευσης.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
Εγκρίθηκαν µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων).
3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αµοιβών και δαπανών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Εγκρίθηκαν µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων).
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 και επικύρωση της
ανάθεσης του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων Α’ τριµήνου 2014 στην εταιρία
Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισµός αµοιβής τους. Εξελέγη µε ψήφους 13.364.241
(100% των παρισταµένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2014 ο κ.
Αθανάσιος Στ. ∆ιαµαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωµατικός ελεγκτής η κα
Ευθυµία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόµενοι
Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονοµικών
Καταστάσεων Α’ τριµήνου 2014 από την ίδια εταιρία.
5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ελεγκτού) και επικύρωση της
ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014 και καθορισµός αµοιβής τους. Εξελέγη
µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό
έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2014 ο κ. Αθανάσιος Στ. ∆ιαµαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και
ως αναπληρωµατικός ελεγκτής η κα Ευθυµία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από
την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»
6. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
Εγκρίθηκαν µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων).
7. Ορισµός µελών της επιτροπής ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.
Εκλέχθηκε µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων) τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή,
απαρτιζόµενη από τα µέλη του ∆.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αµανατίδου και κ.
Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 37 του
Κ.Ν. 3693/2008 αρµοδιότητες.
8. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
∆ιευθυντές της εταιρίας να µετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών µε συναφές αντικείµενο
Εγκρίθηκε µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων) η παροχή άδειας στις κ.κ.
Αναστασία Βαρβαρέσου, Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να µετέχουν στη
διοίκηση άλλων εταιριών µε συναφές αντικείµενο.
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9. Συµψηφισµός µη διανεµηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεµατικών µε ζηµίες (άρθρο 72
Ν. 4172/2013) Εγκρίθηκε µε ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταµένων) ο συµψηφισµός
µη διανεµηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεµατικών µε φορολογικές ζηµίες ποσού EUR
237.344,00.
10. ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. ∆εν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέµατα
11. Εκλογή Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν αιτήσεως µετόχου,
αποφάσισε οµόφωνα την αναβολή της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και όρισε τη συνέχιση
αυτής την 25.07.2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρίας ∆.∆.
Στενηµάχου Ναούσης. Τελικά η ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2014
µαταιώθηκε ελλείψει απαρτίας. Η συζήτηση του θέµατος “Εκλογή Μελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου” θα γίνει µε νέα πρόσκληση των µετόχων, µε όλους τους τύπους και προθεσµίες
σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης.
2.2 Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Συναλλαγµατικοί Κίνδυνοι
∆εν υπάρχουν σηµαντικοί συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων
και των αγορών της Εταιρίας πραγµατοποιείται σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας σε
ξένο νόµισµα (Αµερικάνικο ∆ολάριο, Ελβετικό Φράγκο) η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και µε σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά µέσα φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο που σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της
Εταιρίας.
Πιστωτικοί Κίνδυνοι
Τα προβλήµατα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης των προηγούµενων ετών, η
δηµοσιονοµική κρίση στην Ε.Ε. και η µεγάλη οικονοµική κρίση της χώρας µας
µεταφέρθηκαν στις επιχειρήσεις µε µείωση πιστώσεων, µείωση ρευστότητας κλπ. Το µεγάλο
πελατολόγιο της Εταιρίας, αλλά και οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρµόζει, περιορίζουν το
πιστοληπτικό κίνδυνο των πελατών. ∆εν υφίσταται πελάτης που να κατέχει µερίδιο πάνω από
10% του κύκλου εργασιών. Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται
και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης οι πιστώσεις προς τους πελάτες
ασφαλίζονται στην Ασφαλιστική Εταιρία EULER-HERMES.
Κίνδυνοι Επιτοκίου
Ο Τραπεζικός δανεισµός της Εταιρίας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη
διακύµανση του Euribor. Η ευαισθησία της Εταιρίας για παράδειγµα σε αύξηση ή µείωση
επιτοκίου κατά 0,5% θα επιφέρει επιβάρυνση ή βελτίωση των αποτελεσµάτων και των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά 50 χιλ. Ευρώ περίπου.
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Κίνδυνοι από µεταβολή των τιµών πρώτων υλών
Μεγάλη συµµετοχή στο τελικό κόστος των νηµάτων έχει η πρώτη ύλη, η οποία επηρεάζεται
σηµαντικά από την προσφορά και ζήτηση και από την ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου. Μετά τις
έντονες διακυµάνσεις των τιµών του βαµβακιού τα τελευταία χρόνια, αναµένεται να υπάρχει
σχετική σταθεροποίηση των τιµών του βαµβακιού. Λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας στην
αγορά του βάµβακος η Εταιρία έχει εφαρµόσει συγκρατηµένη πολιτική αγορών. Επίσης η
Εταιρία έχει αυξήσει την παραγωγή νηµάτων και από άλλες πρώτες ύλες των οποίων οι τιµές
επηρεάζονται µόνο από την προσφορά και τη ζήτηση.
Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων), πιθανή πτώση
της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα. Η πολιτική διαχείρισης
αποθεµατοποίησης που ακολουθεί η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι λειτουργεί
ισορροπητικά στις διακυµάνσεις της αξίας των αποθεµάτων.
Κίνδυνος Προµηθευτών
Η Εταιρία αγοράζει βαµβάκι κυρίως από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Οι ποσότητες
βάµβακος που χρειάζονται για την παραγωγική διαδικασία αποτελούν το 2% της Ελληνικής
παραγωγής και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές.
Κίνδυνος προµηθευτών µπορεί να υπάρξει για την Εταιρία σε περίπτωση µεγάλων
καταστροφών ή εφαρµογή ειδικών πολιτικών από µεγάλα κράτη καταναλωτές βάµβακος. Για
τις υπόλοιπες κυτταρινούχες ύλες, προµηθευτής είναι η εταιρία Lenzing AG µε την οποία
υπάρχει σχέση συνεργασίας 25 χρόνια. Κίνδυνος για την επιχειρηµατική δραστηριότητα
υπάρχει αν η εταιρία Lenzing σταµατήσει την παραγωγή της ή τις παραδόσεις προς την
Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα απευθυνθεί σε άλλους προµηθευτές από την
παγκόσµια αγορά.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών χρηµατικών
διαθεσίµων και την εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηµατοδότησης. Για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της η Εταιρία παρακολουθεί και εφαρµόζει κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών
διαθεσίµων µε βάση τις προσδοκώµενες ταµειακές ροές. Επίσης έχει συνάψει συµβάσεις
εκχώρησης των απαιτήσεών της, µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.
2.3. Προοπτικές έτους 2015
Είναι γνωστό ότι από το 2005 η κλωστοϋφαντουργία της Ευρώπης βιώνει το απόλυτο άνοιγµα
των αγορών και την παγκοσµιοποίηση. Από το 2008 η Ευρώπη βιώνει τις επιπτώσεις της
σοβαρότερης οικονοµικής κρίσης που γνώρισε τα τελευταία 50 χρόνια.
Η παγκόσµια οικονοµία έχει επίσης αλλάξει κατά την τελευταία δεκαετία. Η ταχέως
αυξανόµενη ζήτηση και παραγωγή στις παγκόσµιες αγορές άσκησε πιέσεις στην προµήθεια
πόρων και ενέργειας, µε αποτέλεσµα τη µεταβολή των δοµών κόστους στις ευρωπαϊκές
εταιρείες. Όλα τα αναφερόµενα είχαν και έχουν µεγάλο αντίκτυπο στο κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του.
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Η βιοµηχανία της κλωστοϋφαντουργίας είναι µια ιδιαίτερη και ετερογενής βιοµηχανία, η οποία
καλύπτει ένα σηµαντικό αριθµό δραστηριοτήτων από τη µετατροπή των ινών σε νήµατα και
υφάσµατα για την παραγωγή µιας µεγάλης ποικιλίας προϊόντων, όπως τα hi-tech συνθετικά
νήµατα, κλινοσκεπάσµατα, βιοµηχανικά φίλτρα, γεωυφάσµατα, ρουχισµό, τεχνητά υφάσµατα,
ιατρικά, ενεργειακά κλπ. Παρόλα τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει
παραµένει ένας ισχυρός κλάδος της µεταποίησης στην Ε.Ε.
Στην ΕΕ-28, οι µεγαλύτεροι παραγωγοί στην κλωστοϋφαντουργία και στην ένδυση είναι οι 5
πιο πυκνοκατοικηµένες χώρες, δηλαδή η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία
και η Ισπανία που αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα της παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης της ΕΕ-28. Οι νότιες χώρες όπως η
Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ορισµένα από τα νέα κράτη µέλη, όπως η Ρουµανία, η
Βουλγαρία και η Πολωνία και σε µικρότερο βαθµό, η Ισπανία και η Γαλλία συµβάλλουν
περισσότερο στη συνολική παραγωγή ρουχισµού, ενώ οι βόρειες χώρες, όπως το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Γερµανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία συνεισφέρουν
περισσότερο σχετικά µε την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Ο τοµέας της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης στην Ευρώπη έχει υποβληθεί σε µια
σειρά από ριζικές µεταβολές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, λόγω του συνδυασµού των
τεχνολογικών µεταβολών, της εξέλιξης του κόστους παραγωγής, της εµφάνισης σηµαντικών
διεθνών ανταγωνιστών και της εξάλειψης των εισαγωγών των ποσοστώσεων µετά το 2004.
Σε απάντηση στις προκλήσεις του ανταγωνισµού, η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία
ένδυσης στην Ευρώπη έχουν αναλάβει µια µακρά διαδικασία αναδιάρθρωσης,
εκσυγχρονισµού και τεχνολογικής προόδου. Οι εταιρείες βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά
τους µειώνοντας σηµαντικά ή και παύοντας τη µαζική παραγωγή και δίδοντας έµφαση στη
µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι
παραγωγοί είναι παγκόσµιοι ηγέτες σε αγορές τεχνικών / βιοµηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών και µη υφασµένα υφάσµατα (π.χ., βιοµηχανικών φίλτρων,
γεωυφασµάτων, προϊόντων υγιεινής, ή προϊόντων για την αυτοκινητοβιοµηχανία ή τον ιατρικό
κλάδο), καθώς και σε υψηλής ποιότητας ενδύµατα.
Η ανταγωνιστικότητα έχει επίσης βελτιωθεί µε την υπεργολαβική ανάθεση ή τη
µετεγκατάσταση των µονάδων παραγωγής, για τις δραστηριότητες εντάσεως εργασίας όπως η
παρασκευή ενδυµάτων, σε εταιρείες εγκατεστηµένες σε χώρες µε χαµηλότερο κόστος
εργασίας. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του τοµέα κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών
ένδυσης στην ΕΕ εντοπίζονται πλέον στην έµφαση που αποδίδεται στην ποιότητα και στο
σχεδιασµό, στη δηµιουργικότητα, στην καινοτοµία και στην τεχνολογία, στα προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας, στην άµεση ανταπόκριση, στο χαµηλότερο µεταφορικό κόστος, στην
εύκολη επικοινωνία, στην πιο εύκολη και οικονοµική πρόσβαση στον προµηθευτή, στην
φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή και στην εφαρµογή καλών πρακτικών.
Επιπλέον στην Ασία αυξάνεται σταδιακά το εργατικό κόστος, οι ασιατικές παραγωγικές και
εµπορικές µονάδες επικεντρώνονται στις τοπικές αγορές, όπου η ζήτηση αυξάνεται, ενώ το
ενδιαφέρον για φθηνή εξαγωγή στη Ευρώπη µειώνεται.
Η ένδυση - κλωστοϋφαντουργία το 2014 στην Ελλάδα περιορίστηκε σηµαντικά στους
περισσότερους δείκτες και µόνο ορισµένοι έγιναν θετικοί για πρώτη φορά από το 2008.
Ειδικότερα:
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Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 2,2% ωθούµενες από την αύξηση της
κατανάλωσης. Επίσης ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 2,6%. Σηµαντικότερη αύξηση
κατέγραψε η κλωστοϋφαντουργία +3,6% απ’ ότι η ένδυση +1,7%.
Επίσης η παραγωγή κατέγραψε άνοδο 1,3%. Αυτό οφείλεται στην καλή πορεία της
κλωστοϋφαντουργίας η οποία κατέγραψε άνοδο 3,2% ενώ η ένδυση σηµείωσε ελαφρά πτώση
-1%.
Η απασχόληση συνέχισε την φθίνουσα πορεία των τελευταίων ετών, µε σηµαντική όµως
επιβράδυνση, καταγράφοντας µείωση 2% στην ένδυση και 1,7% στην κλωστοϋφαντουργία.
Όσον αφορά το εξωτερικό εµπόριο:
Οι εξαγωγές στην κλωστοϋφαντουργία (πρώτες ύλες και προϊόντα) µειώθηκαν κατά 2,2% σε
696 εκ. Ευρώ. Οι εξαγωγές του βάµβακος µειώθηκαν κατά 8,9% και των νηµάτων κατά 15,6%.
Για το 2014 οι εξαγωγές του βάµβακος ανήλθαν σε 314 εκ. Ευρώ και των νηµάτων σε 54 εκ.
Ευρώ.
Οι εισαγωγές στην κλωστοϋφαντουργία (πρώτες ύλες και προϊόντα) για το 2014 σηµείωσαν
αύξηση (της τάξης του 8,6%) έναντι της προηγούµενης χρονιάς και ανήλθαν σε 616 εκ. Ευρώ.
Ειδικότερα οι εισαγωγές σε νήµατα µειώθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν σε 77 εκ. Ευρώ.
Πηγή: Σύνδεσµος Εξαγωγών
Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.)

Πλεκτικής

,

Σύνδεσµος

Ελλήνων

Βιοµηχάνων

Η πρόβλεψη για την εξέλιξη του κλάδου στην Ελληνική αγορά είναι δύσκολη καθότι η
κατάσταση είναι πολύ αβέβαιη. Σ’ αυτό το αβέβαιο περιβάλλον καταφέρνουν µε µεγάλη
δυσκολία να δραστηριοποιούνται οι παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
Η τρέχουσα ισοτιµία Ευρώ/USD θα έχει σηµαντικό θετικό αντίκτυπο στο κλάδο για το 2015
αν δεν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης στην Ελλάδα και στην
ευρύτερη περιοχή.
Η Εταιρία απέναντι στο δύσκολο περιβάλλον που διαµορφώνεται, συνεχίζει το πρόγραµµα
της που συνίσταται κυρίως στον περιορισµό και στην βελτίωση του µίγµατος παραγωγής
προϊόντων, στον περιορισµό των δαπανών, την εύρεση νέων αγορών - πελατών και την
καλύτερη αξιοποίηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Η ∆ιοίκηση και όλο το
Ανθρώπινο ∆υναµικό της Εταιρίας καταβάλει προσπάθεια για βελτίωση των αποτελεσµάτων
µη παρεκκλίνοντας από τη στρατηγικές κατευθύνσεις του επιχειρηµατικού πλάνου
αναδιάρθρωσης.
2.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά το έτος 2014 ήταν 217.908 Ευρώ έναντι των
261.315 Ευρώ κατά το έτος 2013. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις υποχρεώσεις της
Εταιρίας προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης.
Οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης την 31.12.2014 ανέρχονται σε
71.909 Ευρώ έναντι 66.847 Ευρώ στις 31.12.2013.
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2.5. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία κατά την χρήση από 01.01.2014 –
31.12.2014 πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 16,3 εκ. Ευρώ έναντι 17,8 εκ. Ευρώ της
περσινής χρήσης, ήταν δε µειωµένες κατά 8,4%.
Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 67,27 % των πωλήσεων και ανήλθαν σε 10,96εκ. Ευρώ έναντι
11,67 εκ. Ευρώ στην χρήση του 2013.
Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε θετικό σε 74.199 Ευρώ (ποσοστό 0,46%) έναντι
425.040 Ευρώ (ποσοστό 2,96%) της προηγούµενης χρήσης.
Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθε σε 2.239.340
Ευρώ (ποσοστό 13,74%) έναντι 10.634.299 Ευρώ (ποσοστό 59,60%)το 2013.
Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας εµφανίζουν κέρδη 691.431 Ευρώ έναντι 9.479.843 Ευρώ της
προηγουµένης χρήσης 2013.
Τα υπόλοιπα πελατών, εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε 4.168.817 Ευρώ
έναντι 5.193.089 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
ύψους 315.697 Ευρώ.
Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχονται στο τέλος
της χρήσης 2014 στο ποσό των 19.558.966 Ευρώ έναντι των 26.754.980 Ευρώ της
προηγουµένης χρήσης 2013.
Οι δανειακές υποχρεώσεις φθάνουν στο ποσό των 10.198.967 Ευρώ ( βραχυπρόθεσµος
δανεισµός 7.017.961 Ευρώ και µακροπρόθεσµος δανεισµός 3.181.006 Ευρώ ) στο τέλος του
2014 έναντι 18.943.257 Ευρώ (σύνολο βραχυπρόθεσµος δανεισµός) στο τέλος του 2013.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την χρήση που έκλεισε ανέρχονται σε 10.282.672 Ευρώ
έναντι 9.645.500 Ευρώ το 2013.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρίας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 0,71.
Παραθέτουµε επιπλέον ορισµένους βασικούς αριθµοδείκτες του κεφ. 4.2 του Ε.Γ.Λ.Σ. που
παρουσιάζουν την Οικονοµική ∆ιάρθρωση και την Αποδοτικότητα της Εταιρίας.
α) Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης και αυτάρκειας:
2014

2013

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

33%

28%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

53%

36%

Ίδια Κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

52%

46%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βρ.Υποχρεώσεις

71%

40%

Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

0,5%

0,6%
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β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας:
2014

2013

Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως / Πωλήσεις

4%

53%

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων / Ίδια
Κεφάλαια

7%

98%

Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις

0,4%

2%

Μικτά αποτελέσµατα / Κόστος πωλήσεων

0,5%

2%

Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

158%

184%

Κόστος πωλήσεων / Μέσος όρος αποθεµάτων
περιόδου

281%

360%

2.6. Μη Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
Στo πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Εταιρία εφαρµόζει
πρωτοβουλίες προς τρεις κατευθύνσεις, που αποτελούν βασική στρατηγική της Εταιρίας,
όπως ο σεβασµός προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.
Η φιλοσοφία και οι δράσεις που εφαρµόζει η Εταιρία περιγράφονται στην ειδική έκθεση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
2.7. Οικονοµική κατάσταση του κλάδου και οικονοµική θέση της Εταιρίας
Η οικονοµική κατάσταση του κλάδου και η οικονοµική θέση της Εταιρίας καταγράφηκε στην
παράγραφο «2.3 Προοπτικές έτους 2014».
2.8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας ισολογισµού τα οποία θα είχαν
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
2.9. Πληροφορίες για την Εταιρία
Γενικές Πληροφορίες
Η Ανώνυµη Εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία” µε διακριτικό τίτλο
“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ” ιδρύθηκε το 1974 (Φ.Ε.Κ. 745/6.5.1974), αρχικά µε την επωνυµία
“ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.”, µετονοµάστηκε σε
‘’ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Νηµατουργεία Ναούσης’’ την 06.03.1990 (ΦΕΚ 812/06.03.1990), στη
σηµερινή επωνυµία, την 17.01.2003 (Φ.Ε.Κ. 316/17.01.2003). Για τις σχέσεις της Εταιρίας µε
το εξωτερικό χρησιµοποιούνται η επωνυµία της και ο διακριτικός της τίτλος σε ακριβή
µετάφραση και λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι η επωνυµία “VARVARESSOS S.A. (ή A.G.) –
EUROPEAN SPINNING MILLS” και ο διακριτικός τίτλος “VARVARESSOS S.A. (ή
A.G.)“
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Η Εταιρία προήλθε από µετατροπή της υφιστάµενης Εταιρίας µε την επωνυµία “ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΒΑΦΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ” που προϋπήρχε από το 1964.
Έδρα της Εταιρίας είναι το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Στενηµάχου, Νάουσας του Ν. Ηµαθίας
και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στη διεύθυνση ∆.∆. Στενήµαχος, Τ.Κ. 592 00 Νάουσα,
τηλέφωνο 23320 52 650 & fax 23320 52 676, e-mail: info@varvaressos.gr.
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης µε αριθµό 10650/06/Β/86/22 και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 2095122600. Η διάρκεια της έχει
ορισθεί από την καταχώρηση της στο µητρώο Α.Ε. (8.5.1974) µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2100, µε
δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι:
α) Η βιοµηχανική παραγωγή και η εµπορία ειδών κλωστηρίων - νηµατουργείων από βαµβάκι
ή άλλες ίνες φυσικές κατά κύριο λόγο και εν γένει η ίδρυση και εκµετάλλευση νηµατουργείων,
για ίδιο ή λογαριασµό τρίτων προς δε και η εµπορία γενικώς κλωστοϋφαντουργικών ειδών, β)
Η αγορά και πώληση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και επεξεργασία αυτών, γ) Η ίδρυση
θυγατρικών εταιριών οιουδήποτε αντικειµένου, δ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών Οίκων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών ειδών, ε) πάσα συναφής προς τις
ανωτέρω εργασία, παραγωγή και εµπορία, στ) Το γενικό εµπόριο, ζ) Οι δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού
χαρακτήρα, η) Η παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ,
και θ) Η αστική και τουριστική εκµετάλλευση ακινήτων.
Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:
α) Να συµµετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση παρεµφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε
εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται µε οιοδήποτε φυσικό η νοµικό πρόσωπο κατά οιονδήποτε
τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή και
αλλοδαπή και δ) να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
∆ραστηριότητες της Εταιρίας
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία νηµάτων.
Από την ίδρυση και την λειτουργία της Εταιρίας µέχρι και το 1992, παρήγαγε αποκλειστικά
βαµβακερά νήµατα. Το 1992, ερµηνεύοντας τα µηνύµατα και τις εξελίξεις του κλάδου καθώς και
τις απαιτήσεις του διεθνούς εµπορίου, επεκτάθηκε και στην παραγωγή ειδικών νηµάτων.
Αναλυτικότερα παράγει τα παρακάτω προϊόντα:
• Νήµατα ειδικών και υψηλών προδιαγραφών, συµβατικής κλώσης, πλεκτικής - υφαντικής,
µονόκλωνα - πολύκλωνα, σε τίτλους Ne 8 – 80 :
− 100% Βαµβακερά πεννιέ
− 100% Βαµβακερά Q - Cotton®, µε πιστοποιηµένο βαµβάκι
− 100% Modal
− 100% Micro modal
− 100% Tencel
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Νήµατα σύµµικτα διαφόρων προσµείξεων και αναλογών, κυρίως µε φυσικές ίνες, ως
κατωτέρω:
− Βαµβάκι / Modal
− Βαµβάκι / Tencel
• Νήµατα µε Φλάµµες (ειδικά εφέ)
• Νήµατα σε κυλίνδρους βαφείου
• Νήµατα Compact
• Νήµατα από Βιολογικό Βαµβάκι
• Νήµατα Corespun
•

∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση της Εταιρίας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, όπως ορίζει το Καταστατικό της στο άρθρο 19,
απαρτίζεται από 5 – 15 µέλη, µε τετραετή θητεία. Τα µέλη του παρόντος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της εταιρίας παρατίθενται ως ακολούθως:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βαρβαρέσου Ιζαµπέλλα
Βελής Νικόλαος
Παναγιωταλίδη Ουρανία
Αµανατίδου Νιόβη
Παλαντζίδης Παντελής

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ.
ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Πρόεδρος (Εκτελεστικό)
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)
Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη
Εκτελεστικό)

Οικονοµολόγος
Μαθηµατικός
Γεωπόνος–
Κλωστοϋφαντουργός
Οικονοµολόγος
Πολιτικός και Τοπογράφος
Μηχανικός

Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. εξελέγη µε απόφαση της από
25.07.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώµα την
25.07.2013 (Αρ. Πρωτ. Κ2-6336/12.11.2013), είναι πενταµελές (5) και η θητεία του λήγει την
25.07.2017.
Με την από 25.07.2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανατέθηκαν εξουσίες
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας στην κα Αναστασία Bαρβαρέσου, η οποία προς
τούτο καλείται Γενική ∆ιευθύντρια και είναι νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρίας σε κάθε πράξη
∆ιοικήσεως, ∆ιαχειρίσης και Εκπροσώπησης αυτής ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε τρίτου και
δεσµεύει την Εταιρία µε µόνη την υπογραφή της τιθεµένη κάτω από την εταιρική επωνυµία.
Η κα Αν. Βαρβαρέσου είναι ∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου Aachen
Γερµανίας. Εργάζεται στην εταιρία από το 1981.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το διαµορφωθέν µετοχικό κεφάλαιο είναι του ποσού των 4.915.028,40 Ευρώ διαιρούµενο σε
16.383.428 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.
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Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας µε την λογιστική αξία της µετοχής την 31.12.2014 και τα
αντίστοιχα της 31.12.2013 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας

31.12.2014

31.12.2013

Αριθµός Μετοχών

16.383.428 τεµάχια

16.383.428 τεµάχια

Ονοµαστική Αξία

0,30 €

0,30 €

4.915.028,40 €

4.915.028,40 €

Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών

6.263.467 €

6.269.849 €

Λοιπά αποθεµατικά

17.843.387 €

18.080.731 €

Αποτελέσµατα εις Νέον

-18.739.210 €

-19.620.108 €

Σύνολο Καθαρής Θέσης

10.282.672 €

9.645.500 €

Λογιστική Αξία Μετοχής

0,04 €

0,58 €

Μετοχικό Κεφάλαιο

∆ικαιώµατα µετόχων
1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας δικαιώµατά τους µόνο µε τη
συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε
είδος, ή σε έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα
προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την
εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό
Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που
αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. H πρόσκληση
για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο
Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Kωδ. N.
2190/1920, όπως ισχύουν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να περιοριστεί ή
καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. Kατ' εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της Εταιρίας είναι
ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατό να
γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους.
Προσωπικό
Η Εταιρία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 απασχολούσε 222 εργαζόµενους έναντι 204
εργαζοµένων κατά την 31.12.2013.
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2.10. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
1. Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται
από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και
διοικείται η Εταιρία, έχει στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη
διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της Εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται µε τη
λειτουργία της.
2. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,
όπως αυτός κωδικοποιήθηκε από τον Συνδέσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις
Εισηγµένες Εταιρίες (καλούµενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον
ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει.
3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.
Μέρος Α – Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές επιτροπές που να προΐστανται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να
προετοιµάζουν προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στις αµοιβές των
εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της
Εταιρίας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές είναι σταθερή και διαµορφωµένη.
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι 5µελές και αποτελείται από 2 εκτελεστικά και 3
µη εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων 2 µέλη είναι ανεξάρτητα.
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της
Εταιρίας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής.
IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως µέρος του εσωτερικού κανονισµού της
Εταιρίας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην Εταιρία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη
διαµορφωθεί.
∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών ή
εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρίες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό
τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς λόγω
της δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως
απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγµή.
VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
- ∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς
παρουσία των εκτελεστικών µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές
τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα αµοιβών είναι σαφώς καθορισµένα από
υφιστάµενο Κανονισµό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

του
την
των
τον
των

- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και
επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και
οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.
- ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών
συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση
από την διοίκηση της Εταιρίας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.
VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο
ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της
οργανωτικής δοµής της Εταιρίας.
Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος
I. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
-∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς
τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής προδιαγράφονται επαρκώς
από τις κείµενες διατάξεις.
-∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών
εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της.
Μέρος Γ – Αµοιβές
- Οι αµοιβές και οι τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτηµα των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων.
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- Οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προβλέπουν ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει
απονεµηθεί, λόγω αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή
γενικώς βάσει εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό του bonus αυτού.
- ∆εν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη,
ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών
των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατά συνέπεια
δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα
συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν
λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας της Εταιρίας δεν έχει αξιολογηθεί ως
αναγκαία µέχρι σήµερα.
- Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εγκρίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής Αµοιβών, χωρίς την παρουσία των
Εκτελεστικών Μελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Αµοιβών. Οι πάσης
φύσης αµοιβές και παροχές προς τα Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται
στον Κ.Ν. 2190/1920.
4. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόµου ή του
Κώδικα
Η Εταιρία µέσα στα πλαίσια εφαρµογής ενός δοµηµένου και επαρκούς συστήµατος Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, έχει εφαρµόσει συγκεκριµένες πρακτικές καλής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόµενων από τους σχετικούς νόµους (Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008).
Συγκεκριµένα, η Εταιρία εφαρµόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης:
Α) η Εταιρία τηρεί από το 1983 εγκεκριµένο Κανονισµό Εργασίας του Προσωπικού. Το
πνεύµα του Κανονισµού Εργασίας προωθεί την συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και τις
εσωτερικές πολιτικές της Εταιρίας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνεπειών
για την Εταιρία και για κάθε µέλος του προσωπικού, από τους εργαζόµενους µέχρι τα µέλη της
διοίκησης.
Β) Από το 1995 η Εταιρία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001
(∆ιασφάλιση Ποιότητας) και 14001 (Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις
σχετικές πιστοποιήσεις.
5. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης
Κινδύνων σε Σχέση µε τη διαδικασία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και
Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών.
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη
διαδικασία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών αναφορών
περιλαµβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς µηχανισµούς σε διάφορα επίπεδα µέσα
στον Οργανισµό όπως περιγράφεται παρακάτω:
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5.1 Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
5.1.1. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και
ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα
οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε
αριθµό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις
σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας µε τα συµφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν
εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το διενεργούµενο
από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Επίσης
παρέχουν, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, οποιαδήποτε
πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε αυτές και
διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που
αυτές ασκούν.
5.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων
των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων
της Εταιρίας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοίκησης προκειµένου να της
παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους
της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε
αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του
νοµίµου ελεγκτή της Εταιρίας.
5.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των
διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρµογή
και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του καταστατικού της
Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της
νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών και της χρηµατιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο
επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται
και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των δυο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση
τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
5.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: Η Εταιρία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση
προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών όπως το SAP (FI, MM, CO, HR, Payroll, BI) και το
Plant Manager, που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση
των οικονοµικών και παραγωγικών µεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσµάτων
πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών,
ιστορικών και προϋπολογισµένων λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή
εξήγηση όλων των σηµαντικών αποκλίσεων.
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6. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώµατα των Μετόχων
Ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, η σύγκληση, η συµµετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και
πλειοψηφία των συµµετεχόντων, το Προεδρείο, η Ηµερησία ∆ιάταξη και η εν γένει λειτουργία
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας όπως επίσης και τα δικαιώµατα
Μετόχων και ο τρόπος άσκησης τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρίας, όπως
αυτό έχει επικαιροποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920.
Αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια ν’ αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του
Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των αυξήσεων ή µειώσεων του
εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι,
εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β) εκλογής µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισµού της Εταιρίας δ)
διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης µετατροπής, αναβίωσης,
παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και στ) περί διορισµού εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που
αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/20 από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) η
τροποποίηση του καταστατικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 11 του προρρηθέντος κωδ. Ν., την παράγραφο 2 του άρθρου 13α, την
παράγραφο 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ιδίου
προαναφερθέντος κωδ. Ν., γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18
του προαναφερθέντος κωδ. Ν., συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων
ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το
άρθρο 78 του προαναφερθέντος κωδ. Ν. περί ανώνυµης Εταιρίας από άλλη ανώνυµη Εταιρία
που κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών
αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται
υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της
έδρας ή άλλου ∆ήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός
έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιριών των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση µπορεί να
συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση
των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
2. H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξοµοιώνονται µ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι µη
εργάσιµες ηµέρες. H ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η
ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
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3. Ειδικά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση νοµίµως συγκαλείται, συνεδριάζει και παίρνει
αποφάσεις χωρίς και την τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών, µόνον εφόσον επιτυγχάνεται
καθολική Γενική Συνέλευση των µετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται από κανένα αντίρρηση
για την µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών.
Πρόσκληση - Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε
σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν
τα δικαιώµατα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται ως
εξής: α) στο τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆/τος “Περί ∆ελτίου
Ανωνύµων Εταιριών”. β) µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην δηµιουργηµένη και
καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιστοσελίδα της εταιρίας
µε ηλεκτρονική διεύθυνση www.varvaressos.gr ή την εκάστοτε ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής
εφόσον έχει καταχωρηθεί στην µερίδα της εταιρίας. γ) η προαναφερθείσα ανάρτηση
γνωστοποιείται αµελητί στο οικείο Μητρώο. δ) οι κατά τον νόµο 2190/1920 προθεσµίες
δηµοσιεύσεως των δηµοσιευτέων λογίζονται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η
εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο την ανάρτηση της προσκλήσεως στην ιστοσελίδα
αυτής ε) ενόσω τυχόν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη
µερίδα αυτής,η δηµοσίευση της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιείται εκτός από το
ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και «Γ.Ε.ΜΗ.» και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα Πανελλαδικής
κυκλοφορίας. H πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος
Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ηµερών στις ως άνω εφηµερίδες. Στις περιπτώσεις
επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό.
Ειδικά όµως ορίζεται µε το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική Συνέλευση νοµίµως συγκαλείται,
συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις, χωρίς να γίνουν οι κατά τα ανωτέρω δηµοσιεύσεις της
προσκλήσεως για τη Συνεδρίαση, µόνον εφόσον επιτυγχάνεται καθολική Γενική Συνέλευση
των µετόχων και εφόσον δεν προβάλλεται από κανένα αντίρρηση για την µη τήρηση των
ανωτέρω δηµοσιεύσεων και προθεσµιών.
2. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε µέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και την έκθεση
των Ελεγκτών, πάνω σ’ αυτές.
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για
τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει, µε ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της
µείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγµατοποίησης της. ∆εν γίνεται καµία καταβολή
στους µετόχους από το αποδεσµευόµενο µε τη µείωση ενεργητικό της εταιρίας, µε ποινή
ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας των
οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7β της
απόφασης για τη µείωση ή ενδεχοµένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι
ληξιπρόθεσµες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσµες, εφόσον λάβουν επαρκείς
ασφάλειες, λαµβανοµένων υπ' όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της
εταιρικής περιουσίας που θα αποµείνει µετά την πραγµατοποίηση της µείωσης. Οι
δανειστές αυτοί µπορούν να υποβάλουν στην εταιρία
αντιρρήσεις
κατά
της
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πραγµατοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
παραπάνω δηµοσιότητα. Επί του βάσιµου των αντιρρήσεων κρίνει το Μονοµελές Πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της
εταιρίας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται µία απόφαση
ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η µείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση
των απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την
καταβολή των αποδεσµευόµενων µε τη µείωση ποσών µόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των
απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσµες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα
παράγραφος εφαρµόζεται και όταν η µείωση του κεφαλαίου γίνεται µε ολική ή µερική
απαλλαγή των µετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και µη καταβληθέντος
κεφαλαίου.
Κατάθεση µετοχών - Αντιπροσώπευση
1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσµεύουν
το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους, µέσω του χειριστή τους στο σύστηµα άϋλων τίτλων
(ΣΑΤ) και να καταθέτουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας όπως αυτή προσδιορίζεται από
το άρθρο 2 παρόντος, στην υπηρεσία µετόχων στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε
οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζική Εταιρία τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης
µετοχών πέντε 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνέλευσης.
2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 3. Τα έγγραφα
νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία
τουλάχιστον πέντε 5 ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.
Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.
Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του
καταστήµατος της Εταιρίας, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση. O πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των
µετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων
τους.
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης
1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεµάτων της
ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόµιµες προθεσµίες
δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).
2. Εάν δεν συντελεστή τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική
συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε,
µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες, τουλάχιστον, πριν. H επαναληπτική συνέλευση αυτή
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας
διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ' αυτή.
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3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου
προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της
Εταιρίας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των
υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από
το καταστατικό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως
ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη
συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως
ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο, η συνέλευση ευρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου
προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση,
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα
πλήρεις (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν
σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες
πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής
ηµερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή
όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά
αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτη.
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Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που
αναγράφονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη.
2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Απόφαση απαλλαγής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων), η Γενική
Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την
απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για
αποζηµίωση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας
ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. H απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη
στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Σύνθεση & Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών
της Εταιρίας
Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. H Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) µέχρι
δεκαπέντε (15) Συµβούλους.
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρίας για τέσσερα (4) έτη θητείας. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως
επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. O αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζεται αυτόµατα, κάθε φορά, από τον αριθµό των κάθε φορά εκλεγµένων (από την
συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως) για να συγκροτήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα
ανακλητά. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη
εκτελεστικά µέλη. ∆ύο από τα µη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα µέλη. Ρητά ορίζεται
ότι τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι λιγότερα του 1/3
του συνολικού αριθµού των µελών. Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών, των µη
εκτελεστικών µελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών προσδιορίζονται
σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Ν. 3016/2002.
4. Το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει ότι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι
και νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, δυναµένου να αποκτά και την ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου,
κατά τα οριζόµενα περί της ιδιότητος και των εξουσιών των ∆ιευθυνόντων Συµβούλων στο
άρθρο 20 του παρόντος.
5. Το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει αναφορικά προς τον τρόπο εκλογής ∆ιοικητικού
Συµβουλίου την δυνατότητα όπως προτείνονται προς εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε κατάλογος.
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Τυχόν κλάσµατα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Το
σύστηµα της εκλογής αυτής, µπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
Εξουσία - Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρίας
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ∆ιοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που
αφορούν την Εταιρία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που,
σύµφωνα µε το Νόµο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα ∆ιευθυντικά Στελέχη
της Εταιρίας, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αµοιβών της
Εταιρίας αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 10 και 23α του K.N. 2190/1920, όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του
προαναφερθέντος Ν. 3016/2002.
4. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,
δεσµεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η
τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις
τροποποιήσεις του.
5. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας.
6. ∆άνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιοδήποτε
τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της
Εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
7. O διορισµός, η εκλογή ή η παύση µελών του ∆.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των
εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρίας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε
δηµοσιότητα σύµφωνα µε τον N. 2190/20. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι οι αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αντικείµενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι
των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο
MAE, ή πριν επίσης γίνει η δηµοσίευση στο τεύχος AE και EΠE, εφόσον ο
αντισυµβαλλόµενος τρίτος λαµβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις
αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ µέρους της Εταιρίας (AΠ 308/1961).
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο κατά τον Ν. 3016/2002, για τη σύνταξη του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας.
9. Το καταστατικό ορίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του
διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισµού τινός στην έκταση των ανατιθέµενων
εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή, εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το
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καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέτουν
περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη ή
τρίτους.
Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή και περισσότερους ∆ιευθύνοντες
Συµβούλους και Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του ή µη, καθορίζοντας συγχρόνως
και τις αρµοδιότητές τους.
3. Με την επιφύλαξη της αµέσως προηγουµένης ανωτέρω διατάξεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε υπαλλήλους αυτής, εκ του στελεχιακού
δυναµικού της, κατέχοντας θέσεις ∆ιευθύνσεως ή Εποπτείας και για θέµατα αποκλειστικά
προσδιοριζόµενα από την αναθέτουσα απόφαση, εντός πάντοτε του κύκλου του αντικειµένου
της εργασίας τους, δυνάµενο βέβαια να αναθέτει σ’ αυτούς την εκπροσώπηση και για µόνον
µέρος του αντικειµένου της εργασίας τους.
4. O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Αναπλήρωση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν,
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι
τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β κωδ.ν. 2190/1920 και
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η
οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό
θέµα στην ηµερήσια διάταξη.
Και επίσης: ορίζει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη
µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την
αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι
λιγότερα των τριών (3), ορίζεται όµως ότι τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο
νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται µε σαφήνεια τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην
λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύο
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την συνεδρίαση.
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2. Κατ' εξαίρεση ορίζεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει εντός του Νοµού
της έδρας, αρκεί η πρόσκληση σύγκλησής του να γνωστοποιείται εγγράφως και εµπροθέσµως
κατά τα οριζόµενα υπό του νόµου ή τηρουµένων των προθεσµιών του νόµου, υπό των
προθεσµιών που Κανονιστική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ορίζει.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, και εφόσον συµφωνούν
όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη
συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
4. Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε
αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να
συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά
(7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρονται, µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν
δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της
ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Το ∆.Σ. συνεδρίασε κατά το έτος 2014, 14 φορές. Ο κ. Ν. Βελής, ο κ. Π. Παλαντζίδης και η
κα Ν. Αµανατίδου συµµετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις, η κα. Ιζ. Βαρβαρέσου σε 13
συνεδριάσεις και η κα Ουρ. Παναγιωταλίδη σε 11 συνεδριάσεις.
Αντιπροσώπευση µελών - Απαρτία - Πλειοψηφία
1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε
σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων,
ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των πέντε.
3. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα
Πρακτικά υπογράφονται ανά συζητούµενο θέµα, ήτοι ανά απόφαση επί εκάστου θέµατος,
ώστε σε περίπτωση διακοπής της συνεδριάσεως πριν την εξάντληση των θεµάτων είναι
ισχυρές οι αποφάσεις που λήφθηκαν επί εκάστου συζητηθέντος θέµατος µε υπογραφή περί
της ληφθείσας απόφασης, καίτοι δεν θα φέρεται κατά τον άνω τρόπο και πράξη κλεισίµατος
του Πρακτικού.
2. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο αυτού ή τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρίας ή εκάστοτε
Προϊστάµενο του Λογιστηρίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα
πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή
πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους
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ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση.
Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της
ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την
Εταιρία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αµοιβές και οι
τυχόν αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται σε
χωριστή κατηγορία στο Προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆άνεια της Εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν
2190/20 ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για
οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται
απαραίτητα προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις
συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της
Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της Εταιρίας,
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οι αµοιβές των ∆ιευθυντικών Στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης ανήλθαν κατά το έτος
2014 στο ποσό των 217.908 έναντι 261.315 Ευρώ το 2013.
Απαγόρευση ανταγωνισµού, ευθύνες γενικώς µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµβάσεις
της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ∆ιευθυντές της
Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που
επιδιώκει η Εταιρία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωµα για
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Kωδ. N. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του αρχικού καταστατικού διορισθέντες πρώτοι
σύµβουλοι της Εταιρίας µπορούσαν να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό
τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρία σκοπούς ή να
µετέχουν, ως οµόρρυθµοι εταίροι, εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Για τους
ίδιους ανωτέρω, όριζε το ρηθέν αρχικό καταστατικό ότι εφόσον επανεκλέγονται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, παρείχετο από τότε η αυτή ανωτέρω άδεια και για το µέλλον. H εν λόγω διάταξη
ορίζεται ισχυρή και διά παρόντος.
4. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την ∆ιοίκηση
των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσµα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισµός περιέχει
παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγµατική κατάσταση της Εταιρίας. Η
ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε
την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. Η επιµέλεια αυτή κρίνεται µε βάση και την ιδιότητα
του κάθε µέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται
προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση της Γενικής
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Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η οποία ελήφθη µε καλή πίστη,
µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού
συµφέροντος. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις τρέχουσες
συναλλαγές της Εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως
τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 3603/2007.
Κατ' εξαίρεση:
1.α) Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5
(παρόντος, κατωτέρω) επιτρέπεται µόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το
εταιρικό συµφέρον, ββ) η Εταιρία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του
προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαµβάνοντες την
εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση
όλων των πιστωτών µε απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουµένως άδεια της
Γενικής Συνέλευσης, η οποία όµως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι
εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση
Μετοχικού Κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για Εταιρείες µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση
έκθεση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. β) Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη υποπερίπτωση δδ', η
οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη
διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπόκειται στη δηµοσιότητα
του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη δηµοσιότητα
αυτής.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρίας µε
τα πρόσωπα της παραγράφου 5 (παρόντος, κατωτέρω) χωρίς ειδική άδεια της Γενικής
Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των
ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας µε τρίτους.
3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν
στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του
εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της σύµβασης,
εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και γενικώς οι απαγορεύσεις του νόµου περί Ανωνύµων
Εταιρειών ισχύουν για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο
επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους
ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρίας, εάν
συντρέχει µια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόµου περί
Ανωνύµων Εταιρειών (2190/1920, ως ισχύει).
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συµβάσεις που συνάπτουν τα
πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 5 µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από την Εταιρία κατά
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών
(2190/1920, ως ισχύει) ή µε οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο
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µέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συµβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται
από τα πρόσωπα αυτά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν.
3603/2007.
8. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς.
Η γνωστοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς έχει ως κάτωθι,
• ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 31 ∆εκεµβρίου 2013, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 4.915.028,40
Ευρώ διαιρούµενο σε 16.383.428 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστική αξίας τριάντα λεπτών
του Ευρώ (0,30) η κάθε µία.
Μέτοχοι

Αριθµός Μετοχών

Ποσοστό (%)

Βαρβαρέσος Κων/νος

6.430.034

39,25

Βαρβαρέσου Αναστασία

6.251.049

38,15

Βαρβαρέσου Αικατερίνη

683.158

4,17

3.019.187

18,43

Λοιποί Μέτοχοι

Το σύνολο (100%) των µετοχών της Εταιρίας είναι κοινές, ανώνυµες και αδιαίρετες και δεν
υπάρχουν ειδικές κατηγορίες µετοχών. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν
τις µετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
30.03.2015

Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου
Πρόεδρος ∆.Σ.
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3. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α / παράγραφος 1 Ν. 3371/2005
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 4.915.028,40 και διαιρείται σε
16.383.428 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.
Όλες οι µετοχές είναι ανώνυµες και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών
(Κατηγορία Επιτήρησης) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Από κάθε µετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το
Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται
περιορισµοί στη µεταβίβαση από το Καταστατικό της.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του
Ν. 3556/2007
Μετά την αύξηση του µετοχικού που πιστοποιήθηκε την 15.07.2013 οι κατωτέρω µέτοχοι
κατείχαν την 31.12.2013 ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρίας:
Κων/νος Βαρβαρέσος, ποσοστό 39,25%
Αναστασία Βαρβαρέσου, ποσοστό 38,15%
των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας.
Εξ’ όσων στοιχείων είναι γνωστά στην Εταιρία κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν
κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου (οι µετοχές είναι ανώνυµες).
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας
∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα
συµφωνιών µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή
περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20
Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού δεν
διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και είναι εναρµονισµένες µε το Νόµο
3604/2007.
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8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση
νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
Κ.Ν. 2190/20
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας κατά τη
διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ή µέσα σε πέντε έτη από την σχετική
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα , µε απόφαση
του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να
αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν µπορεί
να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία
λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
30.03.2015

Ιζαµπέλλα Κ. Βαρβαρέσου
Πρόεδρος ∆.Σ.
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4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
3401/2005

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.

Η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2014 έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού τις ακόλουθες
πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της στο δικτυακό τόπο
www.varvaressos.gr.

Ηµερ/νία

Τίτλος

15/12/2014
28/11/2014
28/11/2014
09/10/2014
29/08/2014
29/08/2014
25/07/2014
26/06/2014
04/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
31/03/2014
31/03/2014
19/03/2014
31/01/2014

Παράταση ολοκλήρωσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2014
Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.
Ανακοίνωση σχετική µε επιχειρηµατικές/οικονοµικές εξελίξεις στην εταιρία
Οικονοµικά αποτελέσµατα εξαµήνου 2014
Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Οικονοµικά αποτελέσµατα α΄ τριµήνου 2014
Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του ΧΑ
Ετήσια Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2013
Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του ΧΑ
Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου έτους 2014
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση για µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων
ψήφου
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοίνωση για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Α.Ε.» στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007
Ανακοίνωση για εισαγωγή µετοχών από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών

31/01/2014
30/01/2014
28/01/2014
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5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της
∆εκεµβρίου 2014, τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Συνολικού
31ης
Εισοδήµατος, Μεταβολών Καθαρής Θέσης 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 Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
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 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 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει
τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά
Νηµατουργεία» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της 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
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αθανάσιος Στ. ∆ιαµαντής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13091
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «∆ΠΧΑ»
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ)
ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676
E-MAIL info@varvaressos.gr
www.varvaressos.gr
Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22
Γ.Ε.ΜΗ. 20951226000

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 44 έως 86 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.
ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
2.1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.2
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2.3
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
2.4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
2.5
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
2.6
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.7
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.8
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
2.10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.11 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.12 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.13 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
2.14 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.15 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
2.16 ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
2.17 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.19 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
2.20 ΚΟΣΤΗ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
2.21 ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
2.22 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2.23 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.24 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.25 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
2.26 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
2.27 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
2.28 ΚΟΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.29 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
2.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2.31 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
3.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
3.1
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
3.1.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

39
40
40
41
42
43
43
43
43
44
48
48
48
49
50
50
50
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
56
57
57
58
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
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3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60
61
61
61
62
62
62
62
63
64
66
66
67
67
70
70
72
73
73
73
74
74
75
76
77
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
83
83
84
84
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

7
8
12

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

19.749.691
6.034
95.839

20.745.745
12.317
94.786

19.851.564

20.852.848

5.763.058
4.168.817
3.555
54.644

4.850.676
5.193.089
4.323
391
66.337

9.990.074

10.114.817

-

5.432.814

29.841.639

36.400.480

4.915.028
6.263.467
17.843.387
(18.739.210)

4.915.028
6.269.850
18.080.731
(19.620.109)

10.282.672

9.645.500

3.181.006
480.828
863.740
971.585

524.699
913.130
-

5.497.159

1.437.829

7.043.846
7.017.961
14.061.808

6.373.894
18.943.257
25.317.151

Σύνολο Υποχρεώσεων

19.558.966

26.754.980

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

29.841.639

36.400.480

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
∆εσµευµένες καταθέσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

Ενσώµατα Πάγια ταξινοµηµένα ως διαθέσιµα προς πώληση

10
11
13
14
15

16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆ανεισµός - µακροπρόθεσµος
Προβλέψεις για παροχές κατά τη συνταξιοδότηση
Επιχορηγήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις
∆ανεισµός - βραχυπρόθεσµος

17
17
18

19
20
21
22

22
19
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Για την δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε την

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

24

Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Έξοδα διάθεσης & διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα

74.199
24
24
24
23
23

Λειτουργικό κέρδος/(ζηµία)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

26
26

27

Κέρδος / (Ζηµία) µετά από φόρους
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή

(1.526.682)
(1.296.044)
(83.040)
4.367.804
(148.283)
1.387.955

Κέρδος / (Ζηµία) Προ Φόρου Εισοδήµατος
Φόρος Εισοδήµατος

01/01 - 31/12/14
01/01 - 31/12/13
16.289.375
17.839.904
(16.215.175)
(17.470.950)

(2.832.207)
(863.943)
(79.358)
14.172.539
(131.687)
10.634.299

33
(679.735)

1.100
(1.193.517)

708.253

9.441.882

(16.822)
691.431

32

368.954

0,0422

37.961
9.479.843
0,5786

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Για την δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε την

01/01 - 31/12/14

01/01 - 31/12/13

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους

691.431

9.479.843

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους που δεν θα µεταφερθούν
στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες χρήσεις/περιόδους:
Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)

(47.878)

Συνολικό εισόδηµα περιόδου µετά από φόρους

643.554

108.043
9.587.886

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 44 έως 86 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2014
(Ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01/01/2014
Συνολικό Κέρδος/(Ζηµιά) Περιόδου
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Συµψηφισµός Αφορ. Αποθεµατικών µε Ζηµίες
Υπόλοιπο 31/12/2014

Υπόλοιπο 01/01/2013
Συνολικό Κέρδος/(Ζηµιά) Περιόδου
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31/12/2013

Υπέρ το άρτιο

4.915.028
-

6.269.849
(6.382)

4.915.028

10.305.079
(7.213.555)
1.823.505
4.915.028

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

6.263.467

18.080.731
(237.344)
17.843.387

(19.620.108)
643.554
237.344
(18.739.210)

9.645.500
643.554
(6.382)
10.282.672

6.304.237
(34.388)
6.269.849

10.867.176
7.213.555
18.080.731

(29.207.994)
9.587.886
(19.620.108)

(1.731.503)
9.587.886
1.823.505
(34.388)
9.645.500

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) της εταιρεία, για τις παρουσιαζόµενες χρήσεις,
αναλύονται ως παρακάτω:
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
1 Ιαν. 2014 - 31 ∆εκ. 2014

-

-

-

691.431
(47.878)
643.554

691.431
(47.878)
643.554

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
1 Ιαν. 2013 - 31 ∆εκ. 2013

-

-

-

9.479.843
108.043
9.587.886

9.479.843
108.043
9.587.886

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 44 έως 86 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµ.
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδος / (Ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων χρήσης
Πρόβλεψη αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Ζηµία / (κέρδος) από πώληση παγίων
Ζηµία από απαξίωση ενσώµατων παγίων
Έσοδο κρατικής επιχορήγησης
Ζηµία / (κέρδος) από πώληση και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και έσοδα
Ταµειακές Ροές πριν τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης

7
8
23
11
23
23
23
23
26

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (Αύξηση) εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Ταµειακές Ροές µετά τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης

7

9.441.882

894.492
6.283
(49.391)
(108.568)
315.697
(3.699.619)
-

906.411
10.333
(49.391)
24.930
1.623.184
17.340
(14.000.000)

768
679.702
(1.252.382)

(1.002)
1.192.417
(833.896)

(912.382)

(1.053)
1.036.282
181.086

(762.637)
(291.155)
282.359
1.673
(1.603.657)

(659.800)

(2.188.707)

(478.714)

(3.792.364)

(81.858)
(42.310)
9.358.161
33

(25.815)
(8.600)
1.100

9.234.027

Ταµειακές Ροές από Χρηµ/κές ∆ραστηριότητες
Λήψη δανεισµού
Αποπληρωµή δανεισµού
Έσοδο κρατικής επιχορήγησης
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Χρηµατ/κές
∆ραστηριότητες
(Μείωση) / Aύξηση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

708.253

240.880,24

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές
∆ραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους

01/01 - 31/12/13

1.069.741,27

Τόκοι Πληρωθέντες

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων παγίων
Προσθήκες παγίων διαθεσίµων προς Πώληση
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες

01/01 - 31/12/14

15

(33.315)

590.005
(9.357.012)
-

548.455
(12.449.877)
14.000.000
1.789.117

(8.767.006)

3.887.694

(11.693)

62.015

66.337

4.322

54.644

66.337

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 44 έως 86 συνιστούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία η οποία θα αναφέρεται πλέον ως
“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.” ή “Εταιρία” δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία νηµάτων
βαµβακερών και σύµµικτων.
Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας βρίσκονται στην Ελλάδα.
Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. έχει τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και είναι εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έχει την έδρα της στη Νάουσα, ∆.∆. Στενηµάχου και η διεύθυνσή της
στο διαδίκτυο είναι www.varvaressos.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε” για την χρήση που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2014, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30.03.2015 και
υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 βρίσκονται στη
διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα www.varvaressos.gr.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις 21 ∆εκεµβρίου 2009 το Χρηµατιστήριο Αθηνών αποφάσισε
την µεταφορά των µετοχών της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’
εφαρµογή του Κανονισµού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5).
2.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

2.1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των
∆ΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός
από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες
συναλλαγές και εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις
που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 4.
2.2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι οικονοµικές συνθήκες στην χώρα µας και στην Ε.Ε. δηµιουργούν αβεβαιότητα στις
εµπορικές συναλλαγές και στη διαθεσιµότητα τραπεζικής χρηµατοδότησης για το προβλεπτό
µέλλον, πράγµα που µπορεί να επηρεάζει την Εταιρία.
Η Εταιρία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηµατικής συνέχειας των δραστηριοτήτων
της» κατά την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη ότι:
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α. Πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις παγίων της Εταιρίας τον Οκτώβριο 2014, γεγονός που
απεικονίζεται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2014.
β. Επίκειται αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρίας εντός του πρώτου
εξαµήνου 2015 έτσι ώστε να µετατραπεί µεγάλο µέρος αυτού από βραχυπρόθεσµο σε
µακροπρόθεσµο.
Τα παραπάνω θα βελτιώσουν τη σχέση µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και δηµιουργούν την προσδοκία στη ∆ιοίκηση ότι η Εταιρία
θα διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο
εγγύς µέλλον.
2.3

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή
αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια
ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν
µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή
και δεν υπάρχει αποµείωση.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και
∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018)
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το
οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται
σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ
9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την
Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία
οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες
στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές
της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 17 Ιουνίου 2014)
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που
έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει
πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση
καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την
πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες
επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014)
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων
µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των
εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του
µισθού.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των
οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της
σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή
των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
εφτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει
διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της
αναπροσαρµογής.
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα
ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
τρία ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα
χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’)
έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών
συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.

46

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.
31 ∆εκεµβρίου 2014
(Ποσά σε Ευρώ)

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3
δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα
∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων)
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή
το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της
τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι
το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται
οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο
πρότυπο.
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2.4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Οι τοµείς παρουσιάζονται µε τρόπο που να είναι σύµφωνος µε την εσωτερική πληροφόρηση
που παρέχεται στον επικεφαλής της λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής
της λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων, που είναι υπεύθυνος για την κατανοµή των
πόρων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των τοµέων, είναι η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η
οποία λαµβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις της Εταιρίας.
2.5
(α)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό
νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα
παρουσίασης της Εταιρίας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τις ισοτιµίες που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών ή της αποτίµησης όταν τα στοιχεία
επανεκτιµώνται. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή των νοµισµατικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, εκτός από τις
περιπτώσεις που µεταφέρονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα αφού έχουν ορισθεί ως µέσα
αντιστάθµισης των ταµειακών ροών και αντιστάθµισης καθαρών επενδύσεων. Τα κέρδη ή
ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε ταµειακά διαθέσιµα ή δανειακές
υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, στα «Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/(έξοδα)-καθαρά». Όλα τα λοιπά κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές
παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, στα «Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) - καθαρά».
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένο νόµισµα ταξινοµηµένων
σαν διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται µεταξύ συναλλαγµατικών διαφορών που
προκύπτουν λόγω µεταβολής του αναπόσβεστου κόστους και λόγω λοιπών µεταβολών στη
λογιστική αξία. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µεταβολές στο αναπόσβεστο κόστος
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, ενώ οι λοιπές µεταβολές στη λογιστική αξία
καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα.
2.6

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία περιλαµβάνουν: οικόπεδα, ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίρια,
µηχανολογικό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό. Τα ενσώµατα πάγια
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. Το
κόστος κτήσης περιλαµβάνει επίσης οποιαδήποτε µεταφορά από την καθαρή θέση
κερδών/ζηµιών από αντισταθµίσεις ταµειακών ροών για αγορές ενσώµατων παγίων σε ξένο
νόµισµα.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική
αξία του µέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.
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Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που
πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων
παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
- Κτίρια

45-50

Έτη

- Μηχανολογικός εξοπλισµός

2-30

Έτη

- Αυτοκίνητα

5-10

Έτη

- Λοιπός εξοπλισµός

2-22

Έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων επανεξετάζονται και
αναπροσαρµόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου αποµειώνεται στην
ανακτήσιµη αξία του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία
του (σηµείωση 2.8).
Τα κέρδη ή οι ζηµιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ των εσόδων από
την πώληση και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης στο
κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) – καθαρά».
2.7

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λογισµικό
∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων λογισµικών προγραµµάτων τα οποία ελέγχονται από την Εταιρία
(ιδιοπαραγόµενο λογισµικό) αναγνωρίζονται ως µέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων,
όταν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
 Είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισµικό, ώστε να είναι διαθέσιµο για χρήση
 Η διοίκηση της επιχείρησης σκοπεύει να ολοκληρώσει το λογισµικό και να το
χρησιµοποιήσει ή να το πουλήσει
 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ή να πωληθεί το λογισµικό
 Αναµένεται να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το λογισµικό
 Υπάρχουν επαρκείς τεχνικοί, χρηµατοοικονοµικοί και άλλοι πόροι για να ολοκληρωθεί
η ανάπτυξη του λογισµικού και για να χρησιµοποιηθεί ή να πουληθεί το λογισµικό
 Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του λογισµικού µπορούν να
επιµετρηθούν αξιόπιστα
Άµεσα σχετιζόµενα κόστη τα οποία κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του λογισµικού
περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού για την ανάπτυξη του λογισµικού και αναλογία γενικών
εξόδων.
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Άλλες δαπάνες ανάπτυξης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται
απευθείας στα αποτελέσµατα. ∆απάνες ανάπτυξης που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί
ως έξοδα στα αποτελέσµατα δεν αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο σε επόµενη
περίοδο.
Το ιδιοπαραχθέν ή αγοραζόµενο λογισµικό που έχει αναγνωριστεί σαν άυλο περιουσιακό
στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του, η οποία κυµαίνεται από 2 έως
5 χρόνια.
2.8

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη διάρκεια ζωής ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που
δεν είναι έτοιµα προς χρήση, δεν αποσβένονται και ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε
ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του καταχωρείται στα
αποτελέσµατα. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης
αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της
αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο
οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών
ροών). Οι αποµειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούµενες περιόδους σε µη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας) εξετάζονται σε κάθε
ηµεροµηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή.
2.9
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ή ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ.
Τα περιουσιακά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ταξινοµούνται ως στοιχεία που
κατέχονται προς πώληση, όταν η λογιστική τους αξία πρόκειται να ανακτηθεί κυρίως µέσω της
πώλησης και η πώληση θεωρείται εξαιρετικά πιθανή. Αυτά αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία
µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης.
2.10

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταξινόµηση
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, δάνεια και
απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική
αναγνώριση.
(α)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
εµπορία. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται σε αυτή την κατηγορία
εάν αρχικώς αποκτήθηκε µε σκοπό την πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Περιουσιακά
στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν αναµένεται να
πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, αλλιώς ταξινοµούνται στο µη
κυκλοφορούν ενεργητικό.
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(β)

∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12
µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας
περιλαµβάνουν τα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης ( σηµειώσεις 2.13 και
2.14)
(γ)

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον
δεν λήγουν ή η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την
ηµεροµηνία αναφοράς.
Αναγνώριση και επιµέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη
αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων για τα οποία οι δαπάνες συναλλαγής
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο όµιλος έχει
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, επιµετρώνται
µεταγενέστερα στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και απαιτήσεις επιµετρώνται µεταγενέστερα στο
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν, στο
κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζηµιές)- καθαρά».
Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιµων
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, νοµισµατικών και µη,
καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα.
Όταν τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία πωλούνται ή
αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες µεταβολές της εύλογης αξίας που έχουν καταχωρηθεί στα
ιδία κεφάλαια, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στα «Κέρδη και ζηµιές επενδυτικού
χαρτοφυλακίου».
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2.11

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό
ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει νοµικά εκτελεστό
δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση
να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο
διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νοµικά εκτελεστό δικαίωµα δεν
πρέπει να εξαρτάται από µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυµβαλλόµενου.
2.12

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος
Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων έχει αποµειωθεί. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µία οµάδα
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι αποµειωµένο και έχουν πραγµατοποιηθεί
ζηµιές αποµείωσης, αν και µόνο αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης σαν
αποτέλεσµα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση
του περιουσιακού στοιχείου (‘ζηµιογόνο γεγονός’) και αυτό το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα)
έχει επίδραση στις µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου ή της οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, και η επίδραση αυτή
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Ενδείξεις αποµείωσης µπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σηµαντική οικονοµική δυσκολία
του χρεώστη ή οµάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωµής τόκων και δόσεων,
πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης χρηµατοοικονοµικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιµα
στοιχεία που δείχνουν µετρήσιµη µείωση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές.
Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι υπάρχει ζηµιά αποµείωσης που αφορά δάνεια και
απαιτήσεις, το ποσό της ζηµιάς επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµιές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί)
προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική
αξία των περιουσιακών στοιχείων µειώνεται µε το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης και η ζηµιά
καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Αν ένα δάνειο έχει µεταβλητό επιτόκιο, το επιτόκιο
προεξόφλησης για την επιµέτρηση της ζηµιάς αποµείωσης είναι το τρέχον αποτελεσµατικό
επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύµβαση.
Αν σε επόµενη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά
να συσχετισθεί µε γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της αποµείωσης (π.χ. βελτίωση
της πιστοληπτικής διαβάθµισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισµένης ζηµιάς
αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
(β) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον
ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει
αποµειωθεί.
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.2.13

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού
κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα
έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος, λοιπά άµεσα έξοδα και
αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής (βάσει του κανονικού βαθµού χρησιµοποίησης του
παραγωγικού δυναµικού). Το κόστος δεν περιλαµβάνει έξοδα δανεισµού. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
2.14

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που
πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της
Εταιρίας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών
από το τέλος της χρήσης (ή µέσα στη περίοδο που διαρκεί ο κανονικός λειτουργικός κύκλος
της επιχείρησης εάν είναι µεγαλύτερος από 12 µήνες) καταχωρούνται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό. ∆ιαφορετικά, καταχωρούνται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου,
αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.

2.15

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

Στην κατάσταση ταµειακών ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα
µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής
ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εµφανίζονται στον δανεισµό στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
2.16

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οι δεσµευµένες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις οι οποίες δεσµεύονται από τα
πιστωτικά ιδρύµατα για την εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων. Οι καταθέσεις αυτές δεν
περιλαµβάνονται στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αλλά στα λοιπά κονδύλια των
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων.
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2.17

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει µόνο κοινές µετοχές της Εταιρίας.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή έξοδα
και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
2.18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι εµπορικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωµής προϊόντων και
υπηρεσιών που αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες του οµίλου από τους
προµηθευτές. Οι εµπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
όταν η πληρωµή τους πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα στον επόµενο χρόνο. Αν η πληρωµή
τους µπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται
µεταγενέστερα σύµφωνα µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.
2.19

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι προµήθειες που πληρώνονται κατά την έναρξη της σύµβασης δανεισµού αναγνωρίζονται
ως έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής όταν είναι πιθανό ότι ένα µέρος ή
ολόκληρο το δάνειο θα εκταµιευθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση της προµήθειας
αναβάλλεται µέχρι την εκταµίευση του δανείου. Όταν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η
εκταµίευση µέρους ή ολόκληρου του δανείου είναι πιθανό να πραγµατοποιηθεί, η προµήθεια
κεφαλαιοποιείται σαν προπληρωµή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια του σχετικού
δανεισµού.
2.20

ΚΟΣΤΗ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

Τα γενικά κόστη δανεισµού καθώς και τα κόστη δανεισµού που έχουν αναληφθεί ειδικά για
την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις
προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται, ως τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, για το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται µέχρι το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο να είναι έτοιµο για
χρήση ή πώληση. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό
στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταµένη χρονική περίοδος, προκειµένου να είναι έτοιµο για
τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση.
Το έσοδο από τόκους από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισµού που έχει αναληφθεί
ειδικά για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται
από τα κόστη δανεισµού που επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν.
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Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την
πραγµατοποίησή τους.
2.21

ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόµενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος
επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση
αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που έχουν θεσπιστεί
ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού στις χώρες όπου η εταιρεία και οι
θυγατρικές της λειτουργούν και αποφέρουν κέρδη. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις
στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά µε καταστάσεις όπου η φορολογική νοµοθεσία υπόκειται
σε ερµηνεία. Σχηµατίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση µε τα ποσά που
αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε 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 ζηµιά. Ο
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα
ανακτηθεί ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει
νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην
ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι
υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση.
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2.22

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων
παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία.
(α)

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν είναι
πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών.
Συνήθως, τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής
παροχής που θα λάβει ένας εργαζόµενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται
συνήθως από έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και
η αποζηµίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή υπολογίζεται µε την προεξόφληση
των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής
ποιότητας εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο νόµισµα στο οποίο η παροχή θα
πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτηµένη αγορά σε τέτοια οµόλογα,
χρησιµοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς των κρατικών οµολόγων.
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράµµατος καθορισµένων παροχών
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από την περίπτωση που
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών που
προέρχεται από την απασχόληση των εργαζοµένων µέσα στη χρήση καθώς και µεταβολές
λόγω περικοπών ή διακανονισµών.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό µεταξύ της υποχρέωσης για το
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος επί το επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων στις παροχές σε εργαζοµένους.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από
αλλαγές σε αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στη
χρήση που έχουν προκύψει.
(β)

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερµατίζει
την απασχόληση πριν την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόµενος
δέχεται την εθελούσια αποχώρηση µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί
αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν µπορεί
πλέον να αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει
έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆ΛΠ 37 στα οποία
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περιλαµβάνεται η πληρωµή παροχών τερµατισµού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που
γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερµατισµού της αποχώρησης
υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να αποδεχθούν την
προσφορά. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την
ηµεροµηνία αναφοράς προεξοφλούνται.
(γ)

Προγράµµατα διανοµής κερδών και πρόσθετων παροχών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει µία υποχρέωση και ένα έξοδο για τις πρόσθετες παροχές και τη
συµµετοχή στα κέρδη, χρησιµοποιώντας µια µέθοδο υπολογισµού που λαµβάνει υπόψη τα
κατανεµηµένα κέρδη στους µετόχους, ύστερα από ορισµένες προσαρµογές. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει µία πρόβλεψη όταν υπάρχει δέσµευση νοµική ή τεκµαιρόµενη ως αποτέλεσµα
παρελθόντων γεγονότων.
2.23

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους
προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κεφαλαιοποιηµένα έξοδα, αναβάλλονται και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που
προορίζονται να αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων,
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές
επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε
την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων.
2.24

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και νοµικές αξιώσεις
αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών
γεγονότων,
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, και
- Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις για αναδιάρθρωση περιλαµβάνουν ρήτρες τερµατισµού µίσθωσης και
πληρωµές τερµατισµού απασχόλησης εργαζοµένων. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για
µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές.
Όταν υπάρχει ένας αριθµός παρόµοιων υποχρεώσεων, η πιθανότητα να απαιτηθεί η εκροή
καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη ολόκληρη την οµάδα των συγκεκριµένων παρόµοιων
υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή σχηµατίζεται πρόβλεψη ακόµη και αν η πιθανότητα
εκροής πόρων για µια µεµονωµένη υποχρέωση της οµάδας είναι πολύ µικρή.
Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί
για τον διακανονισµό της υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης ένα
προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική
αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της
πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου57καταχωρείται σαν έξοδο από τόκους.
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2.25

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Το έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος και
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν και τις υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, επιστροφές και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Η
Εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο, όταν το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα,
όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και
όταν συγκεκριµένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας, όπως
περιγράφονται πιο κάτω. Η Εταιρία βασίζει την εκτίµηση του για επιστροφές σε ιστορικά
στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τα
χαρακτηριστικά της κάθε συµφωνίας.
(α)

Πωλήσεις- χονδρικές πωλήσεις

Η Εταιρία κατασκευάζει και πουλάει ένα εύρος προϊόντων νηµάτων στη χονδρική αγορά. Οι
πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παραδώσει τα προϊόντα στον
πελάτη χονδρικής, ο πελάτης χονδρικής έχει πλήρη ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο διανοµής
και την τιµή πώλησης των προϊόντων και δεν υπάρχει καµία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα
µπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή της αγοράς των προϊόντων από µέρους του πελάτη
χονδρικής. Σε συγκεκριµένους πελάτες χονδρικής δίνεται το δικαίωµα επιστροφής εάν οι
πελάτες τους δεν αποδεχτούν τα αγαθά. Το έσοδο προσαρµόζεται µε την αξία των
εκτιµώµενων επιστροφών. Η παράδοση δεν πραγµατοποιείται παρά µόνο όταν τα αγαθά
έχουν παραδοθεί σε συγκεκριµένη τοποθεσία, ο κίνδυνος αχρήστευσης και ζηµιάς έχει
µεταφερθεί στον πελάτη χονδρικής και είτε ο πελάτης χονδρικής έχει αποδεχτεί τα προϊόντα
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η σύµβαση πώλησης, είτε έχουν λήξει οι όροι αποδοχής, είτε η
Εταιρία έχει αντικειµενικές αποδείξεις ότι έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια αποδοχής.
Τα προϊόντα νήµατος συνήθως πωλούνται µε εκπτώσεις σύµφωνα µε το χρόνο πληρωµής,
ενώ οι πελάτες έχουν δικαίωµα επιστροφής ελαττωµατικών προϊόντων στην αγορά χονδρικής.
Οι πωλήσεις καταχωρούνται βάσει της συµβατικής τιµής πώλησης, καθαρή από την εκτίµηση
του ύψους των εκπτώσεων και των επιστροφών κατά τη στιγµή της πώλησης. Για την εκτίµηση
και τον σχηµατισµό πρόβλεψης για εκπτώσεις και επιστροφές χρησιµοποιούνται ιστορικά
δεδοµένα. Οι εκπτώσεις επί του όγκου των πωλήσεων προσδιορίζονται βάσει των
προσδοκώµενων ετήσιων αγορών. ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο
χρηµατοδότησης καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται µε πίστωση 60 ηµερών που είναι
συνεπής µε όµοιες πρακτικές του κλάδου.
(β)

Έσοδα από ενοίκια

Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης
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2.26 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
αποµείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από
τόκους µε το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγµατικό επιτόκιο) επί της αποµειωµένης (νέας
λογιστικής) αξίας.

2.27

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή)
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.28

ΚΟΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης ή περιόδου που πραγµατοποιούνται.

2.29

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η διάθεση των κερδών χρήσεως, πλην του τακτικού αποθεµατικού, καθώς και η αναγνώριση
της υποχρέωσης διανοµής µερίσµατος αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον
ληφθεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

2.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε
Ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές
τις στρογγυλοποιήσεις.

2.31

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν
στους µετόχους της Μητρικής Εταιρίας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που
είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών
µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές.
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3

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

3.1

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ο έντονος παγκόσµιος ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας από
το 2005 µέχρι και σήµερα, σε συνδυασµό µε το ισχυρό Ευρώ έναντι του ∆ολαρίου, είναι τα
κυριότερα χαρακτηριστικά που επηρέασαν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Προσθετικά, η παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η ευρωπαϊκή χρήση χρέους και η αβεβαιότητα
όσον αφορά το µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό περιβάλλον επηρέασαν τη παγκόσµια
ζήτηση και την κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος στην Ελλάδα είχε να αντιµετωπίσει ταυτόχρονη αύξηση των
τιµών στις πρώτες ύλες (βαµβάκι), στις µεταφορές (πετρέλαιο), στην ενέργεια (ηλεκτρικό
ρεύµα) και στους µισθούς των εργαζοµένων καθώς και την κοινωνική αναταραχή που
εκφράζεται µε απεργίες, αποκλεισµούς δρόµων, λιµανιών κλπ. Επιπρόσθετα δε, το γεγονός
ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταµένη οικονοµική αβεβαιότητα και οµηρία, επιδείνωσε την
κατάσταση των επιχειρήσεων µειώνοντας την πιστοληπτική τους ικανότητα και
ελαχιστοποιώντας την ρευστότητά τους
3.1.1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

∆εν υπάρχουν σηµαντικοί συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων
και των αγορών της Εταιρίας πραγµατοποιείται σε Ευρώ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας σε
ξένο νόµισµα (Αµερικάνικο ∆ολάριο, Ελβετικό Φράγκο) η Εταιρία παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και µε σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά µέσα φροντίζει να ελαχιστοποιεί τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο που σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει επιπτώσεις στις θέσεις της
Εταιρίας.
3.1.2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Τα προβλήµατα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης των προηγούµενων ετών και η
δηµοσιονοµική κρίση στην Ε.Ε., µεταφέρθηκαν στις επιχειρήσεις µε µείωση πιστώσεων,
µείωση ρευστότητας κλπ. Το µεγάλο πελατολόγιο της Εταιρίας, αλλά και οι διαδικασίες
ελέγχου που εφαρµόζει, περιορίζουν το πιστοληπτικό κίνδυνο των πελατών. ∆εν υφίσταται
πελάτης που να κατέχει µερίδιο πάνω από 10% του κύκλου εργασιών. Η έκθεση της Εταιρίας
σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Επίσης είναι οι πιστώσεις προς τους πελάτες ασφαλίζονται στην Ασφαλιστική Εταιρία
EULER-HERMES.
3.1.3

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Ο Τραπεζικός δανεισµός της Εταιρίας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη
διακύµανση του Euribor. Η ευαισθησία της Εταιρίας για παράδειγµα σε αύξηση ή µείωση
επιτοκίου κατά 0,5% θα επιφέρει επιβάρυνση ή βελτίωση των αποτελεσµάτων και των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά 50 χιλ. Ευρώ περίπου.
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3.1.4

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Μεγάλη συµµετοχή στο τελικό κόστος των νηµάτων έχει η πρώτη ύλη, η οποία επηρεάζεται
σηµαντικά από την προσφορά και ζήτηση και από την ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου. Μετά τις
έντονες διακυµάνσεις των τιµών του βαµβακιού τα τελευταία χρόνια, αναµένεται να υπάρχει
σταθεροποίηση των τιµών του βαµβακιού. Λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας στην αγορά του
βάµβακος η Εταιρία έχει εφαρµόσει συγκρατηµένη πολιτική αγορών. Επίσης η Εταιρία έχει
αυξήσει την παραγωγή νηµάτων και από άλλες πρώτες ύλες των οποίων οι τιµές επηρεάζονται
µόνο από την προσφορά και τη ζήτηση.
3.1.5

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΙΜΗΣ

Η Εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων (κυρίως νηµάτων), πιθανή πτώση
της τιµής των οποίων µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα. Η πολιτική διαχείρισης
αποθεµατοποίησης που ακολουθεί η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµάται ότι λειτουργεί
ισορροπητικά στις διακυµάνσεις της αξίας των αποθεµάτων.
3.1.6

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών χρηµατικών
διαθεσίµων και την εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηµατοδότησης. Για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της η Εταιρεία παρακολουθεί και εφαρµόζει κυλιόµενες προβλέψεις των ρευστών
διαθεσίµων µε βάση τις προσδοκώµενες ταµειακές ροές.
Επίσης έχει συνάψει συµβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεών της, µε σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού. Σηµειώνουµε ότι
επίκειται αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρίας εντός του πρώτου εξαµήνου
2014 έτσι ώστε να µετατραπεί µέρος αυτού από βραχυπρόθεσµο σε µακροπρόθεσµο.

31-∆εκ-14
∆ανεισµός
Εµπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

31-∆εκ-13
∆ανεισµός
Εµπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός 1 Έτους

Μεταξύ 1 & 2
Ετών

Μεταξύ 2 & 5
Ετών

Πάνω από 5
Έτη

7.017.961
5.110.891
12.128.853

2.187.461
798.626
2.986.087

993.545
993.545

Εντός 1 Έτους

Μεταξύ 1 & 2
Ετών

Μεταξύ 2 & 5
Ετών

18.943.257
3.759.922
22.703.179

-

-

Σύνολο
10.198.967
5.909.517
16.108.484

-

Πάνω από 5
Έτη

Σύνολο
-

18.943.257
3.759.922
22.703.179

Σηµείωση: Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις δεν συµπεριλαµβάνουν τις υποχρεώσεις
προς ασφαλιστικά ταµεία τις υποχρεώσεις φόρων και τις προκαταβολές των προµηθευτών.
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3.2

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ο σκοπός της Εταιρίας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα
συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει οφέλη στους µετόχους και στους άλλους
ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή η οποία θα µειώνει το
κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο
συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το
καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά
διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια στον ισολογισµό συν το
καθαρό χρέος.
Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα είχαν ως εξής:

Συνολικός ∆ανεισµός
Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Κεφαλαίου
Συντελεστής Μόχλευσης

3.3

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

10.198.967
(54.644)
10.144.323
10.282.672
20.426.996

18.943.257
(66.337)
18.876.919
9.645.500
28.522.420

49,66%

66,18%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς
χρηµαταγορές, όπως µετοχές, προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται
ότι προσεγγίζει την εύλογη τους αξία.
Το αναπόσβεστο κόστος των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εκτιµάται πως προσεγγίζει
τις εύλογες αξίες αυτών.
4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

4.1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
α)
Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τους ελληνικούς φορολογικούς
νόµους. Απαιτείται σηµαντική κρίση στον καθορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος.
Υπάρχουν µερικές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους είναι αβέβαιος ο οριστικός
υπολογισµός φόρου. Όπου η τελική φορολογική έκβαση αυτών των θεµάτων είναι διαφορετική
από τα ποσά που καταγράφηκαν αρχικά, τέτοιες διαφορές θα επηρεάσουν τον φόρο
εισοδήµατος και τις προβλέψεις φόρου εισοδήµατος στην περίοδο κατά την οποίαν
θα προκύψουν.
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β)
Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει στοιχείων που
συλλέγει από τη ∆ιοίκηση και τον νοµικό της σύµβουλο.
γ)
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε
διάφορους παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες
παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµού του καθαρού
εξόδου παροχών προσωπικού περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις µελλοντικές
αυξήσεις µισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές
θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης. Η παρούσα αξία των καθορισµένων
παροχών προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Επιπλέον
άλλη βασική οικονοµική υπόθεση σχετίζεται µε τις αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού.
Αναλυτικότερα οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη σηµείωση 20.
4.2

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ

∆εν υπάρχουν περιοχές που να επηρεάζονται σηµαντικά από εκτιµήσεις της διοίκησης για την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών.
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5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς
Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να
αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους και να κατανείµει τους πόρους της Εταιρίας
στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας. Η διοίκηση της Εταιρίας προσδιορίζει τους τοµείς
δραστηριότητας µε βάση τις παραπάνω αναφορές. Καθώς το προϊόν της Εταιρίας
παρουσιάζει σχετική οµοιοµορφία, η διοίκηση της Εταιρίας παρουσιάζει τους τοµείς
δραστηριότητας από γεωγραφική άποψη και συγκεκριµένα στους τοµείς της Ελλάδας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών.
Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας λαµβάνει χώρα αποκλειστικά στην Ελλάδα, και
συγκεκριµένα στο εργοστάσιό της στην περιοχή της Νάουσας (Στενήµαχο). Το ενεργητικό και
οι υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν σε στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην γεωγραφική
περιοχής της Ελλάδας, εκτός από ορισµένες απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις προς
προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές όπως εµφανίζονται παρακάτω:
(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα

Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

3.027.113

1.114.211

27.493

4.168.817

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

5.713.227

1.181.617

149.001

7.043.846

(Ποσά σε Ευρώ)
Ελλάδα

31-∆εκ-13
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

3.991.087

1.164.889

37.113

5.193.089

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

4.933.599

1.313.112

127.183

6.373.894

Οι πωλήσεις της Εταιρίας διαχωρίζονται σε τρείς γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή Ελλάδα,
λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα
αναλύονται ως εξής:
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(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 - 31/12/14
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

5.332.316
(5.171.412)

Μικτό κέρδος

160.904

Έξοδα διάθεσης & διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά (έξοδα)

(499.758)
(653.849)
(27.183)
4.292.107
(144.897)

10.674.873
(10.759.344)

282.186
(284.419)

(84.471)

(2.233)

(1.000.477)
(625.656)
(54.418)
32
(817)

(26.447)
(16.539)
(1.439)
75.665
(2.569)

Λειτουργικό κέρδος / (ζηµία) περιόδου

Σύνολο
16.289.375
(16.215.175)
74.199
(1.526.682)
(1.296.044)
(83.040)
4.367.804
(148.283)
1.387.955

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

33
(679.735)

Κέρδος / (ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος

708.253

Φόρος Εισοδήµατος

(16.822)

Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά από φόρο εισοδήµατος
01/01 - 31/12/13
Λοιπές χώρες
Τρίτες χώρες
Ε.Ε.

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης & διανοµής
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα ερευνών &ι ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά (έξοδα)

691.431

6.167.791
(5.893.715)
274.077

10.696.582
(10.609.578)
87.003

(979.179)
(298.691)
(27.436)
4.899.873
(45.528)

(1.698.156)
(518.009)
(47.582)
8.497.676
(78.958)

Λειτουργικό κέρδος / (ζηµία) περιόδου

975.530
(967.657)
7.874
(154.872)
(47.243)
(4.339)
774.990
(7.201)

Σύνολο
17.839.904
(17.470.950)
368.954
(2.832.207)
(863.943)
(79.358)
14.172.539
(131.687)
10.634.299

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)

1.100
(1.193.517)

Κέρδος / (ζηµία) προ φόρου εισοδήµατος

9.441.882

Φόρος Εισοδήµατος

37.961

Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά από φόρο εισοδήµατος
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6.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Η Εταιρία δεν παρουσιάζει εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας της κατά την διάρκεια του
έτους.
7.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
ΓήπεδαΟικόπεδα

Κτίρια &
Εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
τεχνικές
εγκαταστάσεις
& Λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 01/01/2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31/12/2014

1.036.901
1.036.901

10.135.242
8.480
(128.290)
10.015.433

25.523.218
69.814
(136.043)
25.456.989

113.394
(12.979)
100.416

291.721
3.563
(2.682)
292.603

37.100.477
81.858
(279.993)
36.902.341

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31/12/2014

-

2.318.683
227.409
(43.780)
2.502.312

13.685.354
652.521
(37.135)
14.300.740

79.701
4.578
(12.978)
71.301

270.993
9.985
(2.682)
278.296

16.354.732
894.492
(96.575)
17.152.650

7.513.120

11.156.250

29.115

14.307

19.749.691

Κτίρια και
Εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
τεχνικές
εγκαταστάσεις
& Λοιπός
εξοπλισµός

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

1.036.901

ΓήπεδαΟικόπεδα

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1/1/2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31/12/2013

1.036.901
1.036.901

10.132.448
2.794
10.135.242

25.508.732
15.645
(1.159)
25.523.218

108.394
5.000
113.394

289.345
2.376
291.721

37.075.821
25.815
(1.159)
37.100.477

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2013
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις
Υπόλοιπο στις 31/12/2013

-

2.086.128
232.555
2.318.683

13.033.205
653.308
(1.159)
13.685.354

73.363
6.338
79.701

256.783
14.210
270.993

15.449.480
906.411
(1.159)
16.354.732

1.036.901

7.816.559

11.837.864

33.694

20.729

20.745.745

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31/12/2013

Επί των ενσώµατων παγίων στοιχείων της Εταιρίας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης
ποσού 22.700.000 Ευρώ για την εξασφάλιση δανειακών της υποχρεώσεων.
Σύµφωνα µε τις ληφθείσες εκτιµήσεις της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας από ανεξάρτητους
φορείς µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2011 και 10.03.2012, στα πλαίσια της
επικαιροποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, δεν προέκυψε αποµείωση της αξίας τους,
καθώς και έκτοτε δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης για τα εν λόγω πάγια περιουσιακά
στοιχεία.
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Ανάλυση Κέρδους από πωλήσεις παγίων
(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Αναπόσβεστη αξία πωληθέντων και καταστρεφθέντων
παγίων
Κέρδος από πώληση παγίων
Έσοδα από πωληση παγίων

8.

31-∆εκ-13

183.418
226.422

-

409.841

-

ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Κόστος Αγοράς-Αρχική Αξία
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Προσθήκες

31-∆εκ-13

386.333
-

377.733
8.600

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

386.333

386.333

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

374.016
6.283
380.299

363.684
10.332
374.016

6.034

12.317

Αναπόσβεστη Αξία τέλους χρήσεως

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αφορούν κυρίως επενδύσεις σε λογισµικό.
9.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος
συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
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31-∆εκ-14
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Πίστωση αποτελεσµάτων χρήσης
Χρέωση στα συνολικά εισοδήµατα

31-∆εκ-13

(16.822)
16.822

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

37.961
(37.961)

-

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση

-

2.358.520

2.125.086

(2.358.519)

(2.125.086)

-

-

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια
της χρήσης έχουν ως εξής:

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αϋλα πάγια
Αποτίµηση αποθεµάτων
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Φορολογικές ζηµιές
Πρόβλεψη απαξίωσης απαιτήσεων
Σύνολο

Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση
Αποτίµηση χρεωγράφων
Ενσώµατα πάγια
Σύνολο

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
αποτελέσµατα
01/01/14
χρήσης

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
συνολικά
εισοδήµατα

31/12/14

16.822
-

41.642
94.746
125.015
224.572
1.020.750
851.793

216.611

16.822

2.358.519

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
αποτελέσµατα
01/01/14
χρήσης

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
συνολικά
εισοδήµατα

31/12/14

-

711
2.357.809

-

2.358.519

65.189
134.994
136.421
189.031
772.314
827.137
2.125.086

911
2.124.176
2.125.086
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(28.228)
35.541
248.436
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(200)
233.633
233.433
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Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αϋλα πάγια
Αποτίµηση αποθεµάτων
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Φορολογικές ζηµιές
Πρόβλεψη απαξίωσης απαιτήσεων
Σύνολο

Αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση
Αποτίµηση χρεωγράφων
Ενσώµατα πάγια
Σύνολο

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
αποτελέσµατα
01/01/13
χρήσης

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
συνολικά
εισοδήµατα

31/12/14

62.171
58.425
129.154
135.288
1.043.471
54.393

3.018
76.568
45.228
53.744
(271.156)
772.743

(37.961)
-

65.189
134.994
136.421
189.031
772.314
827.137

1.482.902

680.145

(37.961)

2.125.086

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
αποτελέσµατα
01/01/13
χρήσης

(Χρέωση) /
Πίστωση στα
συνολικά
εισοδήµατα

31/12/14

500
1.482.402

411
641.774

-

911
2.124.176

1.482.902

642.184

-

2.125.086

Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που
εκτιµάται ότι θα ισχύει κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές
διαφορές.
Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 26%.
Ο αναβαλλόµενος φόρος που αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα αφορά τον
αναβαλλόµενο φόρο που προέκυψε από την αναγνώριση της αναλογιστικής ζηµιάς/κέρδους
στην υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η Εταιρία έχει µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές
συνολικού ύψους € 20.012.572. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις από
µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 µόνο στην
περίπτωση στην οποία η Εταιρία αναµένει µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων
θα χρησιµοποιηθούν οι µεταφερόµενες ζηµίες πριν την λήξη της περιόδου µεταφοράς των
ζηµιών, ή κατά την έκταση που υπάρχουν αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις από
προσωρινές φορολογητέες διαφορές οι οποίες αναµένεται να αντιστραφούν πριν την λήξη της
περιόδου µεταφοράς των ζηµιών. Η Εταιρία την 31 ∆εκεµβρίου 2014 αναγνώρισε φορολογικές
απαιτήσεις ύψους €1.020.751 για φορολογικές ζηµιές ύψους €3.925.965. Για το υπόλοιπο των
µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών ύψους € 21.249.214, η Eταιρία δεν αναγνώρισε
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, διατηρώντας το δικαίωµα να το πράξει στο µέλλον,
σύµφωνα µε την πορεία των αποτελεσµάτων της.
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10.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
Υποπροϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα-ανταλλακτικά
Αγορές υπό παραλαβή
Σύνολο προ αποµείωσης

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

81.484
3.530.846
125.833
566.495
1.302.528
155.873
5.763.058

107.681
2.904.642
168.438
206.885
1.463.031
4.850.676

Η Εταιρία αποµείωσε την αξίας των αποθεµάτων κατά ποσό 364.409 Ευρώ στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία λόγω παλαιότητας, ακαταλληλότητας και χαµηλότερης τιµής πώλησης.
Τα αποτελέσµατα της χρήσης επηρεάστηκαν θετικά κατά 154.797 Ευρώ λόγω της µεταβολής
της αποµείωσης των αποθεµάτων.

11.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

Εµπορικές απαιτήσεις
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων

2.282.812
4.665.375
(3.496.991)
3.451.196

2.384.081
5.132.458
(3.542.460)
3.974.079

Προκαταβολές
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Σύνολο

176.857
540.763
4.168.817

154.987
1.064.024
5.193.089

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναµένεται να εισπραχθούν µέσα σε ένα έτος από την
ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσεγγίζουν την εύλογη τους
αξία κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.
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(Ποσά σε Ευρώ)

31-∆εκ-14

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
Μείον Προβλέψεις
Σύνολο

31-∆εκ-13

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
Μείον Προβλέψεις
Σύνολο

Τρέχον
υπόλοιπο

1.282.590
235.156
1.517.746
1.517.746

Τρέχον
υπόλοιπο

1.173.319
225.270
1.398.589
1.398.589

Πέραν
πιστωτικής
περιόδου αλλά
µη
αποµειωµένο
υπόλοιπο
399.822
1.076.217
1.476.039
1.476.039

Πέραν
πιστωτικής
περιόδου αλλά
µη
αποµειωµένο
υπόλοιπο
294.168
1.111.907
1.524.411
1.524.411

Αποµειωµένο
υπόλοιπο

Σύνολο

600.401
3.354.002
3.954.403
(3.496.991)
457.412

Αποµειωµένο
υπόλοιπο

2.282.813
4.665.375
6.948.188
(3.496.991)
3.451.196

Σύνολο

916.593
3.795.282
4.593.540
(3.542.460)
1.051.080

2.384.081
5.132.458
7.516.539
(3.542.460)
3.974.079

Στο σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε
καθυστέρηση και µη αποµειωµένες έναντι των οποίων έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ύψους
3,497 εκατ. Ευρώ. Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονταν από την εµπορική και επενδυτική
δραστηριότητα της Εταιρίας. Η Εταιρία, για όποιες περιπτώσεις έκρινε ότι είναι επιδιώξιµη
είσπραξης της απαίτησης, άσκησε αστικές και ποινικές διώξεις κατά των οφειλετών, οι οποίες
βρίσκονται σε διάφορα στάδια διαδικασίας (ποινικής και αστικής). Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας
προβαίνοντας σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες και χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο,
εκτιµά ότι η σχηµατισθείσα πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων θεωρείται επαρκής.
Η µεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Χρέωση αποτελεσµάτων χρήσης
∆ιαγραφή έναντι σχηµατισµένης πρόβλεψης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

3.542.460
315.697
(361.166)
3.496.991
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία
(Ποσά σε Ευρώ)
Περιουσιακά
στοιχεία σε
εύλογη αξία
µέσω των
αποτελεσµάτων

31-∆εκ-14
∆άνεια και
απαιτήσεις
Ενεργητικού
Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

3.451.196

-

3.451.196

-

3.555

3.555

54.644
3.505.840

3.555

54.644
3.509.395

Περιουσιακά
στοιχεία σε
εύλογη αξία
µέσω των
αποτελεσµάτων

31-∆εκ-13
∆άνεια και
απαιτήσεις
Ενεργητικού
Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

12.

Σύνολο

Σύνολο

3.974.079

-

3.974.079

-

4.323

4.323

66.337
4.040.416

4.323

66.337
4.044.739

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

∆οσµένες εγγυήσεις
Σύνολο
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31-∆εκ-13

95.839
95.839

94.786
94.786
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13.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31-∆εκ-13

4.323
(768)
3.555

3.321
1.002
4.323

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αποτελούνται από
µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων.
14.

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο

31-∆εκ-13
-

391
391

Οι παραπάνω δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν εγγύηση µέρους των δανείων της Εταιρείας.
15.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Ταµειακά διαθέσιµα
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

83
54.561
54.644

31-∆εκ-13
267
66.071
66.337

Πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα (Οίκος Fitch)

ΒΣύνολο
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54.561
54.561

66.071
66.071
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16.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

(Ποσά σε Ευρώ)

Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια και Εγκαταστάσεις
Σύνολο

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

-

4.993.528
439.286
5.432.814

Τα παραπάνω ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούσαν οικόπεδο έκτασης 24,2
στρεµµάτων, επί του οποίου βρίσκονται κτίρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις και οικοδοµή,
συνολικού εµβαδού 11.374 τ.µ. και είχαν αποτιµηθεί στην µικρότερη αξία µεταξύ της
τρέχουσας λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας µείον τα έξοδα πώλησης και κατά τα λοιπά
έχουν υιοθετηθεί οι προβλέψεις του ∆.Π.Χ.Π. 5. Στις 09.10.2014 η Εταιρία πώλησε στην
ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, το προαναφερόµενο ακίνητο.
Ανάλυση κέρδους από πωλήσεις παγίων
Αξία πωληθέντων παγίων
Κέρδος από πώληση παγίων

31-∆εκ-14
5.475.124
3.473.197

Έσοδα από πωληση παγίων διαθέσιµων προς πώληση

8.948.321

17.

31-∆εκ-13
-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το σύνολο των εκδοθέντων µετοχών αφορά κοινές ανώνυµες µετοχές. Το µετοχικό κεφάλαιο
είναι πλήρως καταβεβληµένο. Το υπέρ το άρτιο, ποσού ύψους 6.263.467 Ευρώ προέκυψε
κυρίως κατόπιν έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου σε προηγούµενες χρήσεις σε αξία µεγαλύτερης
της ονοµαστικής αξίας των µετοχών.
(Ποσά σε Ευρώ)

Αριθµός ονοµαστικών µετοχών
Ονοµαστική αξία ανά µετοχή (σε Ευρώ)
Ονοµαστική Αξία

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

74

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

16.383.428
0,30
4.915.028

16.383.428
0,30
4.915.028

6.263.467

6.269.850
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Η µείωση του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο κατά 6.383 Ευρώ αφορά έξοδα αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε κατά την προηγούµενη χρήση.
18.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Τακτικό Αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά
Ειδικά Αποθεµατικά
Σύνολο

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

363.626
9.766.557
499.649
7.213.555
17.843.387

363.626
10.003.901
499.649
7.213.555
18.080.731

Τακτικό αποθεµατικό
Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηµατίζουν
κάθε χρόνο τακτικό αποθεµατικό ίσο µε 5% του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου από
τα κέρδη της χρήσης µέχρις ότου φτάσει το ένα τρίτο αυτού. Η διανοµή του τακτικού
αποθεµατικού, κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρίας απαγορεύεται.
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν σε µη διανεµηθέντα κέρδη
τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων. Τα
αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα
αποθεµατικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί φορολογικές υποχρεώσεις.
Σύµφωνα µε τον Ν. 4172 παρ. 12, και προκειµένου για τα µη διανεµηθέντα ή µη
κεφαλαιοποιηµένα αποθεµατικά των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε όπως
αυτά σχηµατίσθηκαν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τα οποία προέκυψαν λόγω
απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρµογή διατάξεων του Ν. 2238/94 από 1η Ιανουαρίου 2014 εφ’ όσον
δεν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
φορολογικού έτους µε φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέκυψαν κατά τα 5 τελευταία έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους.
H Εταιρία δεν προτίθεται να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και στο τέλος του 2014
θα τα συµψηφίσει µε τις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες.
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται µε
παρακράτηση του φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα
αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής τους. Στην παρούσα
φάση η Εταιρία δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου
δεν
λογιστικοποιήθηκαν
οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
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19.

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
31-∆εκ-14
Κοινοπρακτικό δάνειο
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/µων δανείων
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/µων δανείων
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

6.462.198
3.281.192
3.181.006
3.736.770
3.281.192
7.017.961

31-∆εκ-13
18.943.257
18.943.257

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα
παρακάτω:

Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος)
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

3,06%
6,48%

0,00%
3,85%

Η Εταιρία βρίσκεται ήδη σε διαπραγµάτευση µε τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του
δανεισµού της και αναµένεται εντός του α’ εξαµήνου 2015 µέρος του βραχυπρόθεσµου
δανεισµού να µετατραπεί σε µακροπρόθεσµο δανεισµό και ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της
Εταιρίας επίσης να αναδιαρθρωθεί.
Οι οφειλές της Εταιρίας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι εξασφαλισµένες µε προσηµειώσεις
επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας (βλέπε σηµ. 5) καθώς και µε φορτωτικά έγγραφα
και αξιόγραφα ως εγγύηση.
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20.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13
Ποσά αναγνωρισµένα στον Ισολογισµό
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
Καθαρή Υποχρέωση Αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό

480.828
480.828

524.698
524.698

18.650
16.790
35.440

14.024
17.436
31.460

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος περικοπών/διακανονισµού/τερµατισµού υπηρεσίας
Συνολικό έξοδο στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων

253.765
289.205

8.701
40.160

Μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκου
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Κόστος περικοπών / διακανονισµού / τερµατισµού υπηρεσίας
Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) - οικονοµικές υποθέσεις
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

524.698
18.650
16.790
(397.774)
253.765
64.699
480.828

645.773
14.024
17.436
(15.231)
8.701
(146.005)
524.698

Προσαρµογές
Προσαρµογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των υποθέσεων
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος / (ζηµία) στη Καθαρή Θεση
Άλλες προσαρµογές στη Καθαρή Θέση
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στη Καθαρή Θέση

(64.699)
(64.699)
(64.699)

146.005
146.005
146.005

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Συνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στη Καθαρή Θέση
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους

524.698
(397.774)
289.205
64.699
480.828

645.773
(15.231)
40.160
(146.005)
524.698

81.305

146.005

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης / (περιουσιακού στοιχείου)
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας / (κέρδους)
Συνολικό διαχειριστικό έξοδο που αναγνωρίζεται στο λογ. Αποτελεσµ.

Σωρευτικό ποσό στη Καθαρή Θέση

01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13

Βασικές Υποθέσεις
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών
Μέσος Όρος Μελλοντικής Εργασιακής Ζωής
Πληθωρισµός

1,50%
0,00%
20,57
1,75%
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21.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπα αρχής χρήσης
Μεταφορά στα αποτελέσµατα της χρήσης
Υπόλοιπα τέλους χρήσης

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

913.130
(49.391)
863.739

962.521
(49.391)
913.130

Οι επιχορηγήσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων. Η
απόσβεση τους µειώνει τα συνολικά έξοδα αποσβέσεων των παγίων.
22.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Προµηθευτές
Φόροι-Τέλη
Ασφαλιστικά Ταµεία
∆εδουλευµένα έξοδα
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί πιστωτές
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπροθεσµη ρύθµιση εισφορών κοιν. ασφάλισης
Μακροπρόθεσµη οφειλή ενέργειας
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

31-∆εκ-14

31-∆εκ-13

3.834.770
67.252
585.020
418.749
1.280.682
857.372
7.043.846
145.348
798.626
27.611
971.585
8.015.431

2.386.374
59.099
1.055.008
613.252
1.499.865
760.297
6.373.894
-

6.373.894

Στο κονδύλι «Λοιποί Πιστωτές» περιλαµβάνεται ποσό 65.941Ευρώ, το οποίο αφορά σε
παροχή χρηµατικών διευκολύνσεων από συνδεδεµένα µέρη τα οποία δεν κατέχουν µετοχές
της Εταιρίας. Το παραπάνω ποσό περιλαµβάνεται και στις Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και µέλη διοίκησης στη σηµείωση 31 «Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη».
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Λοιπές
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

31-∆εκ-14
Παθητικού
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Εµπορικοί & Λοιποί Πιστωτές
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

3.181.006
7.017.961
5.110.891
798.626
16.108.484

Λοιπές
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

31-∆εκ-13
Παθητικού
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Εµπορικοί & Λοιποί Πιστωτές

18.943.257
3.759.922

Σύνολο

23.

22.703.179

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα

49.391
(768)
3.699.619
187.047
432.516

49.391
1.002
14.000.000
122.146

Σύνολο λοιπών εσόδων

4.367.804

14.172.539

(148.283)

(17.340)
(114.347)

Σύνολο λοιπών εξόδων

(148.283)

(131.687)

Σύνολο

4.219.521

14.040.852

Ζηµία από απαξίωση παγίων
Λοιπά έξοδα
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24.

ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Για την χρήση που έληξε την 31/12/2014
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Για την χρήση που έληξε την 31/12/2013
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

25.

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Κόστος
πωλήσεων
9.096.148
3.656.008
3.000
2.615.522
18.637
23.145
802.715
16.215.175

Κόστος
πωλήσεων
9.104.211
4.360.050
180.515
2.966.247
30.451
23.278
806.197
17.470.950

Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνών
& διανοµής
& ανάπτυξης

295
721.589
213.551
90.154
153.794
16.040
100.620
1.296.044

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας
2.546
287.500
182.289
97.784
120.311
64.532
108.981
863.943

289.781
202.764
90.619
3.258
622.995
1.568
315.697
1.526.682

82.193
821
26
83.040

Σύνολο

9.096.444
4.749.571
420.136
2.796.295
175.689
662.181
904.928
315.697
19.120.941

Έξοδα διάθεσης Έξοδα ερευνών
& διανοµής
& ανάπτυξης
283.694
214.117
88.716
2.046
619.036
1.414
1.623.184
2.832.207

75.438
405
3.364
151
79.358

Σύνολο

9.106.757
5.006.683
577.325
3.152.747
152.808
710.210
916.744
1.623.184
21.246.457

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

Μισθοδοσία
Ασφαλιστικές εισφορές
Λοιπές παροχές προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Σύνολο
Μέσος αριθµός εργαζοµένων
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01/01 - 31/12/14

01/01 - 31/12/13

3.844.708
980.234
33.199
(108.568)
4.749.572

3.815.479
1.146.547
19.726
24.930
5.006.683
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26.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

33

1.100

Σύνολο

33

1.100

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο

27.

(679.735)

1.193.517

(679.735)

1.193.517

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης
Αναβαλλόµενος Φόρος
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

(16.822)
(16.822)

37.961
37.961

Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν 2238, ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις ηµεδαπές
εταιρείες είναι 26%. Ο συντελεστής φορολογίας των διανεµοµένων κερδών, σύµφωνα µε το
άρθρο 54 παρ. 1 του ίδιου νόµου είναι 10%.
Το ποσό του φόρου στην γραµµή «Φόρος εισοδήµατος» της κατάστασης αποτελεσµάτων,
διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον ισχύοντα
συντελεστή φόρου, επί των ζηµιών της εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής:

Ζηµιές χρήσης
Αναλογούν φόρος (26% για το 2014 και για το 2013)
Επίπτωση µόνιµων φορολογικών διαφορών
Επίπτωση συµψηφισµού φορολογικού ζηµιών προηγούµενων χρήσεων µε κέρδη χρήσης
Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης
Σύνολο φόρου στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης

81

31/12/2014

31/12/2013

708.253
(184.146)
(56.962)
224.286
(16.822)

9.441.882
(2.454.889)
(73.026)
2.565.876
37.961
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Το φορολογικό έξοδο / έσοδο που αφορά τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα αναλύεται ως εξής:
31/12/14

Προ φορών

Αναγνωρισµένα Αναλογιστικές Ζηµίες

64.699
64.699

31/12/13

Προ φορών

Κέρδος / (Ζηµία) µετά φόρων από µεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθµισης
ταµειακών ροών
Αναγνωρισµένα Αναλογιστικά Κέρδη

28.

(146.005)
(146.005)

Φορός Χρέωση
Μετά Φόρων
/ (Πίστωση)
(16.822)
(16.822)

47.877
47.877

Φορός Χρέωση
Μετά Φόρων
/ (Πίστωση)

37.961
37.961

(108.044)
(108.044)

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
29.

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από Νόµιµους Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν.
3693/2008, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται µετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συµµόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών
Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η
προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτηµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών από το Νόµιµο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το Υπουργείο
Οικονοµικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για
φορολογικό επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος
αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο
Οικονοµικών.
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για την
ανέλεγκτη αυτή χρήση, η Εταιρία εκτιµά ότι τυχόν φορολογικές διαφορές οι οποίες ενδέχεται
να προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, θα συµψηφιστούν µε µεταφερόµενες
φορολογικές ζηµιές οι οποίες ανέρχονταν την 31 ∆εκεµβρίου 2014 στο ποσό των 20.012
χιλιάδων Ευρώ περίπου, και ως εκ τούτου, δεν σχηµατίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις αυτές.
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Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ΣΟΛ Α.Ε. Κατά
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε πιστοποιητικό, ενώ δεν πρόεκυψαν
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Για τη χρήση 2014 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη
δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2014. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές
δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
30.

ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

∆εν υπάρχουν επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της Εταιρίας.
Ειδικότερα δε ως προς τις απαιτήσεις της Εταιρίας κατά της εταιρίας µε την επωνυµία
«Εκκοκκιστήρια Βάµβακος Θηβών Α.Β.Ε.Ε.» και προσωπικά κατά του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου αυτής, εκτιµούµε βασίµως ότι η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. θα δικαιωθεί για τις αξιώσεις
της.
31.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

(Ποσά σε Ευρώ)
Αµοιβές ∆ιοίκησης
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

32.

01/01 - 31/12/14

01/01 - 31/12/13

217.908
71.909

261.315
1.038.498

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες
Βασικά
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρίας
Σταθµισµένος Μέσος Όρος του Αριθµού Μετοχών
Βασικά Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή (Ευρώ ανά Μετοχή)

12 µήνες έως
31/12/2014
691.431
16.383.428
0,0422

12 µήνες έως
31/12/2013
9.479.843
16.383.428
0,5786

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του Κέρδους/(Ζηµίας) που αναλογεί
στους µετόχους της Εταιρίας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην
διάρκεια της χρήσης.
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33.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι συνολικές αµοιβές που χρεώθηκαν κατά τη χρήση 2014 από τους νόµιµους ελεγκτές
ανήλθαν σε 17.000 Ευρώ.
(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 - 31/12/14

01/01 - 31/12/13

12.000
5.000
17.000

12.300
8.610
20.910

Αµοιβές Τακτικού Ελέγχου
Αµοιβές για Άλλες Υπηρεσίες Ελεγκτικής Φύσης
Σύνολο

34.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας ισολογισµού τα οποία θα είχαν
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νάουσα, 30 Μαρτίου 2015

Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου

Αναστασία Βαρβαρέσου

∆αµιανός Μαυράκης

Πρόεδρος
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γενική ∆ιευθύντρια

Για το Λογιστήριο

.
PricewaterhouseCoopers
Α.Ε.
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8. Έκθεση Ευρηµάτων από τη ∆ιενέργεια Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της
«Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ»
Σύµφωνα µε εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ», διενεργήσαµε τις διαδικασίες που συµφωνήσαµε, όπως
απαριθµούνται κατωτέρω, επί της Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (εφεξής η
«Έκθεση»). Η διοίκηση της Εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία»), έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της Έκθεσης αυτής σύµφωνα µε τα
όσα προβλέπονται από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και
την Απόφαση 25/17.07.2008 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Αποφάσεις»).
∆ιενεργήσαµε την εργασία αυτή σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400,
το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω
προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα προκύπτοντα ευρήµατά µας.
∆ιαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριµένα οι διαδικασίες που διενεργήσαµε συνοψίζονται ως εξής:
• Εξετάσαµε εάν το περιεχόµενο της Έκθεσης είναι σύµφωνο µε τις ανωτέρω Αποφάσεις.
• Εξετάσαµε τη συνέπεια του περιεχοµένου της Έκθεσης µε τα αναφερόµενα στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 19/06/2013 και το εγκριθέν
Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που εκδόθηκε την 23.12.2013, καθώς και µε τις
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.
• Εξετάσαµε εάν τα αντληθέντα ποσά από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχουν
διατεθεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες χρήσεις τους και εντός του καθορισµένου
χρονοδιαγράµµατος, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 του Συµπληρώµατος του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου της 19/06/2013, εξετάζοντας δειγµατοληπτικά τα δικαιολογητικά
που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.
Ευρήµατα
Από τη διενέργεια των προαναφερόµενων διαδικασιών διαπιστώσαµε τα εξής:
1) ∆ιαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της Έκθεσης είναι σύµφωνο µε τις ανωτέρω
Αποφάσεις.
2) Επιβεβαιώσαµε τη συνέπεια του περιεχοµένου της Έκθεσης µε τα αναφερόµενα στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 19/06/2013 και το εγκριθέν
Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που εκδόθηκε την 23/12/2013, καθώς και µε τις
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
(Ποσά σε Ευρώ)

3) Εξετάζοντας σε δειγµατοληπτική βάση τα σχετικά δικαιολογητικά εξακριβώσαµε ότι τα
αντληθέντα ποσά από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αφού ληφθεί υπόψη και η
σηµείωση της έκθεσης της εταιρίας της 30/03/2015, διατέθηκαν για κεφάλαιο κίνησης.
∆εδοµένου ότι η διενέργεια των προαναφερόµενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή
επισκόπηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουµε ανωτέρω.
Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαµε διενεργήσει έλεγχο ή
επισκόπηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας άλλα θέµατα, τα
οποία θα σας γνωστοποιούσαµε.
Περιορισµός Χρήσης
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας,
στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται
παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για τη
περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014, για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, µε
ηµεροµηνία 30/03/2015.
Θεσσαλονίκη, 30/03/2015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 13091
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία
Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 10650/06/Β/86/22
∆ιεύθυνση έδρας: Νάουσα (Στενήµαχος), T.K. 592 00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηµατουργεία. Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του
νόµιµου ελεγκτή.
Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης έλεγχου:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
www.varvaressos.gr
Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου, Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, Νικόλαος Βελής, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος, Ουρανία Παναγιωταλίδη, Νιόβη Αµανατίδου και Παντελής Παλαντζίδης
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.
30 Μαρτίου 2015
Αθανάσιος Στ. ∆ιαµαντής (Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 13091)
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
Με Σύµφωνη Γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος
31.12.2014

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

19.749.691
6.034
95.839
5.763.058
3.451.196
775.820
29.841.639

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

4.915.028
5.367.644
10.282.672
5.497.159
7.017.961
7.043.846
19.558.966
29.841.639

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
1.1 - 31.12.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετόχων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

9.645.500
643.554
(6.382)
10.282.672

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.1 - 31.12.2014
16.289.375
74.199
1.387.955
708.253
691.431
(47.878)
643.554

31.12.2013
20.745.745
12.317
94.786
4.850.676
3.974.079
1.290.062
5.432.814
36.400.480

1.1 - 31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµία / (κέρδος) από πώληση παγίων
Έσοδο κρατικής επιχορήγησης
4.915.028 Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
4.730.472 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
9.645.500
- Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
1.437.829 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
18.943.257 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
6.373.894 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
26.754.980 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
36.400.480 Αύξηση / (µείωση) λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
1.1 - 31.12.2013 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(1.731.503) Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
9.587.886 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
1.823.505 Τόκοι εισπραχθέντες
(34.388) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
9.645.500 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εσοδο κρατικής επιχορήγησης
1.1 - 31.12.2013 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
17.839.904 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
368.954
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
10.634.299 χρήσης (α) + (β) + (γ)
9.441.882 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
9.479.843 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.1 - 31.12.2013

708.253

9.441.882

851.385
207.129
(3.699.619)
768
679.702

(14.000.000)
16.338
1.192.417

867.353
1.648.114

(912.382)
1.069.741
239.827
1.036.282

(762.637)
(291.155)
284.032

(659.800)
(478.714)

(2.188.707)
(3.792.364)

(124.168)
9.358.161
33
9.234.027

(34.415)
1.100
(33.315)

590.005
(9.357.012)
(8.767.006)

548.455
(12.449.877)
14.000.000
1.789.117
3.887.694

(11.693)
66.337
54.644

62.015
4.322
66.337

108.043
9.587.886

0,0422

0,5786

2.239.340

11.501.652

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν σχηµατισθεί οι ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €
3.497 χιλιάδες, β) πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 481 χιλιάδες.
2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 22.700 χιλιάδες για την εξασφάλιση των
δανειακών της υποχρεώσεων.
3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.12.2014, ήταν 222 ενώ την 31.12.2013, 204.
4. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 χορηγήθηκε φορολογικό
πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Για την χρήση 2014 διενεργείται ήδη έλεγχος
από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
6. Αναλογιστικές λογιστικές ζηµίες ποσού €47.878 για το 2014 και κέρδη ποσού € 108.043 για το 2013 αναγνωρίστηκαν απευθείας
στα Ίδια κεφάλαια.

7. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24
31.12.2014
31.12.2013
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών ∆ιοίκησης:
€ 217.908
€ 261.315
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης:
€ 71.909
€ 66.847
8. Στις 9.10.2014 πραγµατοποιήθηκε η πώληση του παγίου της Εταιρίας στην ΟΛΓΑΝΟΣ Α.Ε., εταιρία ακινήτων, έναντι τιµήµατος
9.350.000 Ευρώ µε αντίστοιχη µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας.
9. Η τακτική γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 ενέκρινε τον συµψηφίσµο µε τις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες αφορολόγητου
αποθεµατικού € 237 χιλ. που είχε σχηµατισθεί σύµφωνα τις διατάξεις του Ν.2238/1994 όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4172/2013.

Νάουσα, 30 Μαρτίου 2015

Ιζαµπέλλα Βαρβαρέσου
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Α.∆.Τ. T 796983

Αναστασία Βαρβαρέσου
Γενική ∆ιευθύντρια
Α.∆.Τ. ΑΒ 723257

∆αµιανός Μαυράκης
Για το λογιστήριο
PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.
Αρ. Αδείας 1494
Α.Α.Ο.Ε.Ε 0081906 Α΄ ΤΑΞΗΣ
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