Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της χρήσης από 1/1 έως 31/12/2015

Περιεχόμενα

Σελίδα

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

5

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015

7

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την Διαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015
Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουμε προς έγκρισή σας τις ετήσιες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας
για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Οι Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
1.

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της χρήσεως 2015.

Η Εταιρεία αντιμετώπισε επιτυχώς τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τις
ιδιαίτερα δυσχερείς συγκυρίες του λιανεμπορίου. Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και
ενέργειες συνέχισε να επενδύει και να καινοτομεί στοχεύοντας στη κατοχύρωση και ενίσχυση
της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά μπισκότων και αρτοσκευασμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα καινοτόμα προϊόντα που το λανσάρισμά τους συνέβαλε
στην θετική πορεία της εταιρείας μέσα στο 2015:
Τα 2πλο Γεμιστά Παπαδοπούλου, το καινοτόμο αυτό προϊόν με τη διπλάσια ποσότητα
γέμισης, συνεχίζει την ανοδική του πορεία και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της μάρκας στην
ελληνική αγορά αποσπώντας σημαντικό μερίδιο.Η ενίσχυση της θέσης προκύπτει τόσο από τη
συνεχιζόμενη καταναλωτική αποδοχή των 2πλο Γεμιστών με γεύση σοκολάτα, όσο και από το
επιτυχημένο λανσάρισμα τον Ιούνιο των 2πλο Γεμιστών με κρέμα, το οποίο υποστηρίχθηκε με
νέα επικοινωνία και προωθητικές ενέργειες.
Cream Crackers με κριθάρι, βρώμη και Β-Γλυκάνη: Μια καινοτομία, η οποία εισήγαγε την
εταιρία σε μια νέα αγορά, αυτή των λειτουργικών τροφίμων. Υποστηρίχθηκε από ένα πλήρες
πλάνο επικοινωνίας, αλλά και μέσα από μια δυναμική παρουσία στα καταστήματα. Το προϊόν
συνεισέφερε στην αύξηση των πωλήσεων, φέρνοντας νέους καταναλωτές στην κατηγορία και
τονώνοντας το ενδιαφέρον για την μάρκα.
ΠολυΔημητριακά: Το 2015, τα ΠολυΔημητριακά μετονομάστηκαν σε ΠολυΔημητριακά
Μπισκότα Πρωινού, στοχεύοντας σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς. Τα
ΠολυΔημητριακά πέτυχαν έτσι σημαντική ανάπτυξη όγκου. Η στρατηγική υποστηρίχθηκε από
μια νέα τηλεοπτική καμπάνια, η οποία επικοινωνούσε τη νέα τοποθέτηση της μάρκας.
Ψωμί σε φέτες: Το 2015 η Εταιρία συνέχισε την ανοδική της πορεία στην κατηγορία του
ψωμιού σε φέτες. Το “γεύση²” και το “Χωριανό” ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά,
ενώ τον Ιούνιο η σειρά του ψωμιού εμπλουτίστηκε με ένα νέο, υψηλής διατροφικής αξίας
προϊόν, την ‘’Αρχαία Σπορά’’ με Δίκοκκο Σιτάρι. Μία πραγματική καινοτομία για την κατηγορία,
καθώς εισήγαγε σε αυτήν το ξεχωριστό δημητριακό “Δίκοκκο Σιτάρι”, που έχει τις ρίζες του στην
αρχαιότητα και φέρει πλήθος ευεργετικών αξιών για τον καταναλωτή.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, με επιτυχία συνεχίστηκε η πορεία της Εταιρείας και το 2015 σε
πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως με το ευρύ χαρτοφυλάκιό της αλλά και με ιδιαίτερη έμφαση
στο Caprice - που παραμένει και το Νο 1 προϊόν μας στις χώρες εξωτερικού με τεράστια
δυναμική και προοπτική. Η Εταιρεία παρουσίασε συνολική ανάπτυξη 17% σε όγκο και 21% σε
μικτές πωλήσεις στις χώρες του εξωτερικού, ενώ το Brand Caprice υποστηρίχτηκε δυναμικά με
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διαφήμιση και επικοινωνία σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης .
Το 2015 η Εταιρεία αποπλήρωσε την τελευταία δόση του Ομολογιακού της δανείου ύψους
€40,6 εκ. συνάπτοντας για το σκοπό αυτό νέο 5-ετές Ομολογιακό Δάνειο ύψους €25,0 εκ. και
καταβάλλοντας το υπόλοιπο από τα ταμειακά διαθέσιμά της.

2.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στη χρήση 2015 ανήλθε σε €135.576.830 έναντι
€133.694.363 το 2014 σημειώνοντας αύξηση 1,4%. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς
η Εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Εταιρείας της χρήσης 2015 ανήλθαν σε € 10.593.276 έναντι
€ 11.319.124 το 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 6,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην
μεταβολή των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς τα αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως (προ καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων) σημείωσαν αύξηση κατά 5,6%
και ανήλθαν στα €11.455.218 το 2015 έναντι €10.848.912 το 2014.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2015 ανήλθαν σε €7.182.526 έναντι €8.238.318
το 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 12,8%, εν μέρει λόγω της μείωσης των προ φόρων κερδών
που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εν μέρει λόγω της αυξημένης φορολογικής
επιβάρυνσης της Εταιρείας από την αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 29% από
26% που ήταν το 2014.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2015 σε €33.077.175
σε σύγκριση με €72.810.776 στο τέλος του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αποπληρωμή
εντός του 2015 του Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας ύψους €40.590.000 και την μερική
αντικατάστασή του με νέο μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους €25.000.000. Για τον ίδιο λόγο, οι
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις παρουσίασαν αντίστοιχη αύξηση και ανήλθαν σε €38.702.627
στις 31/12/2015 σε σύγκριση με €15.008.325 το 2014.

Χρηματοοικονομική ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών
σύγκριση με προηγούμενη χρήση

της Εταιρείας και

2015

2014

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ €)

135.577

133.694

ii) Κέρδη προ φόρων (σε χιλ €)

10.593

11.319

iii) Κέρδη μετά φόρων (σε χιλ €)

7.183

8.238

Καθαρά κέρδη προ φόρων / Κύκλος εργασιών

7,8%

8,5%

ii) Καθαρά κέρδη μετά φόρων / Κύκλος εργασιών

5,3%

6,2%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i)

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
i)
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Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια

8,6%

10,1%

0,3

0,50

0,01

0,50

0,37

0,45

1,74

1,0

1,45

0,9

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
i)

Ξένα κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

ii) Βραχυπρόθεσμα δάνεια / Ίδια Κεφάλαια
Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού
(ρευστότητα)
ii) Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
(δείκτης ρευστότητας)
iii) Κυκλοφορούντα χωρίς αποθέματα
/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (άμεση ρευστότητα)

3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Το κυριότερο χρηματοπιστωτικό μέσο που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι το Μακροπρόθεσμο
Ομολογιακό Δάνειο. Πολιτική της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραμένει να
μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
της, η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας,
κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η Διοίκηση της
Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους,
οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω.


Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις. Το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας είναι με μεταβλητό επιτόκιο Euribor,
σημαντική αύξηση του οποίου ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της
Εταιρείας.


Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε
σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές λοιπών νομισμάτων έναντι του Ευρώ. Τα
χρηματικά διαθέσιμα και οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ, άρα
δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του
ενεργητικού. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συμβάσεις με μέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια. Όπου κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις για
τις παρεχόμενες πιστώσεις. Η Εταιρεία έχει ασφαλίσει τις πιστώσεις της σε γνωστή ασφαλιστική
εταιρεία, προκειμένου να προστατευτεί κατά το δυνατόν από τυχόν επισφάλειες στο σημερινό
αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων.

Εύλογη Αξία
Τα ποσά που εμφανίζονται στον συνημμένο ισολογισμό για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις και τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της
βραχυπρόθεσμης λήξης τους.



Κίνδυνος Κεφαλαίου (Μόχλευση)

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική οντότητα και στο μέλλον, για να είναι σε
θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους και να
διατηρήσει μία κατάλληλη κεφαλαιακή δομή για να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου.

4.

Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για τη
χρήση 2016

Η Εταιρεία προβλέπει ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική
δραστηριότητα σε σύγκριση με την κλειόμενη χρήση. Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας
υπόψη της το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον, επικεντρώνει την προσοχή της στην
ανάπτυξη των μεριδίων τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά καθώς και σε νέες
επενδύσεις.

5.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας
εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Βιομηχανία Μπισκότων και
Ειδών Διατροφής Ε. Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι 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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ABAX MonDay DFK
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016

Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16021

ABAX MonDay
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Νεοφύτου Δούκα 8, 106 74 Αθήνα
Α . Μ. Σ . Ο . Ε . Λ . 1 1 2
Ανεξάρτητο μέλος της DFK International
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

31/12/2015

31/12/2014

Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία

5.1

48.131.613

43.927.659

Αυλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

47.271.400

47.488.843

Υπεραξία

5.3

2.061.981

2.061.981

Συμμετοχές σε θυγατρικές

5.4

60.000

60.000

108.176

108.176

97.633.170

93.646.659

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εμπορικές απαιτήσεις

5.5

9.314.390

11.076.832

5.6

31.920.178

29.451.748

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

5.7

3.010.741

3.907.809

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.8

13.193.165

31.208.860

57.438.474

75.645.249

155.071.644

169.291.908

10.500.000

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

5.9

10.500.000

Διαφορά υπέρ το άρτιο

5.9

1.828.903

1.828.903

70.962.939

69.143.904

83.291.842

81.472.807

Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσματα εις νέον

5.10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ομολογιακό ∆άνειο

5.11

23.750.000

0

Επιχορηγήσεις

5.12

7.064.649

7.630.925

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

5.13

2.747.497

2.594.487

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

5.14

Σύνολο μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

5.140.481

4.782.913

38.702.627

15.008.325

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

5.15

17.718.669

17.983.636

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα

5.16

13.679.188

13.704.786

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

5.17

429.318

532.354

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακού δανείου

5.11

1.250.000

40.590.000

33.077.175

72.810.776

71.779.802

87.819.101

155.071.644

169.291.908

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Σημ.
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων

5.18
5.22

Μικτό Κέρδος
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (καθαρά)

5.19
5.22
5.22
5.20

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.21
5.21

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

5.23

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους

135.576.830
(71.739.075)

133.694.363
(71.011.780)

63.837.755

62.682.583

842.970
(44.032.381)
(8.617.960)
(575.166)

957.539
(43.492.693)
(8.984.578)
(313.939)

11.455.218

10.848.912

137.880
(999.822)

1.041.354
(571.142)

10.593.276

11.319.124

(3.410.750)

(3.080.806)

7.182.526

8.238.318

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Σημ.

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους

7.182.526

8.238.318

Ποσά που δεν ενδέχεται να αναταξινομηθούν μεταγενέστερα
στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημιά) καθορισμένων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά συνολικά έσοδα

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(159.847)
4

6

. 3

5

6

7.069.035

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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8.262.255

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2014

10.500.000

1.828.903

Διανοµή μερίσματος
Διανοµή αφορολόγητων αποθεματικών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

72.122.665

84.451.568

(11.200.000)

(11.200.000)

(41.016)

(41.016)

8.262.255

8.262.255

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014

10.500.000

1.828.903

69.143.904

81.472.807

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2015

10.500.000

1.828.903

69.143.904

81.472.807

(5.250.000)

(5.250.000)

7.069.035

7.069.035

70.962.939

83.291.842

Διανοµή μερισμάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015

10.500.000

1.828.903

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1/1 -31/12/2015

1/1 -31/12/2014

10.593.276

11.319.124

4.119.665

3.677.586

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
(Κέρδη)/ζημιά από πώληση/διαγραφή παγίων
Απόσβεση επιχορηγήσεων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

25.288

(4.720)

(566.276)

(566.276)

592.903

974.029

(137.880)

(1.041.354)

999.822

571.142

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων

1.762.442

(1.452.306)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

(1.571.362)

(4.810.155)

(598.565)

1.247.009

(999.822)

(571.142)

Έσοδα από επενδύσεις
Χρεωστικοί τοκοί και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με
λειτουργικές δραστηριότητες

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων, φόρου εισοδήματος και μερισμάτων)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε προσωπικό
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος

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

(599.740)

(1.130.217)

(3.109.862)

(3.768.739)

10.509.889

4.443.981

(8.165.951)

(6.752.118)

34.487

8.743

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
Είσπραξη επιχορηγήσεων

0

0

137.880

1.041.354

(7.993.584)

(5.702.021)

(15.590.000)

(3.690.000)

(4.942.000)

(2.726.265)

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

(20.532.000)

(6.416.265)

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

(18.015.695)

(7.674.305)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

31.208.860

38.883.165

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

13.193.165

31.208.860

Έσοδα από επενδύσεις εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση υποχρεώσεων κοινού ομολογιακού δανείου
Μερίσματα πληρωθέντα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

1.

Γενικές πληροφορίες

Η Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε. Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. (εφ’ εξής η
Εταιρεία), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000, συστάθηκε το
1971 και είναι μία βιομηχανική και εμπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή
και εμπορία μπισκότων και ειδών διατροφής.
Στης 31η Δεκεμβρίου 2015 η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου συμμετείχε άμεσα στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 100%.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος.
Λειτουργούν τέσσερα εργοστάσια της Εταιρείας τα οποία βρίσκονται στον Ταύρο,
Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και ένα κέντρο διανομής στoν Ασπρόπυργο Αττικής.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε ως
εξής:







Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ευάγγελος
Αργυρόπουλος-Παπαδόπουλος,
Αντιπρόεδρος
Διευθυνούσης Συμβούλου
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Μέλος
Ανδρέας-Θωμάς Ι. Ακάβαλος, Μέλος
Αλέξανδρος Σ. Μεταλληνός, Μέλος
Αικατερίνη Γ. Σαριδάκη, Μελος

και

Αναπληρωτής

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη και
δεν είναι εισηγμενες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015
ανερχόταν σε 1.076 άτομα. (2014: 1.139 άτομα).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 20 Μαΐου 2016, ενέκρινε τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, και αυτές θα
δημοσιευθούν µε την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ
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Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

2.
2.1

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Η κατάσταση οικονομικής θέσης, η κατάσταση αποτελεσμάτων, η κατάσταση συνολικών εσόδων, η
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η κατάσταση ταμειακών ροών και οι σημειώσεις (εφεξής οι
Οικονομικές Καταστάσεις) με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2015 καλύπτουν την χρήση από 1
Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και είναι οι ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις συντάxθηκαν για όγδοη χρήση από την Εταιρεία σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς [εφεξής ΔΠΧΑ] μετά από σχετική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 134 §2 του ΚΝ
2190/1920 για την προαιρετική εφαρμογή των προτύπων αυτών για τουλάχιστον πέντε συνεχείς
χρήσεις.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
[ΔΛΠ] και των Διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων [ΣΔΛΠ].
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα
ενσώματα πάγια στοιχεία (γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά
μέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) τα οποία κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΑ,
(1 Ιανουαρίου 2007) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκε
ως τεκμαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία. Επίσης, οι Οικονομικές Καταστάσεις
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern),
την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (accruals basis) και την αρχή αυτοτέλειας των
χρήσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης με εξαίρεση τα νέα πρότυπα
και διερμηνείες που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2.2 (α), η εφαρμογή των οποίων είναι
υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα και
δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης.
Η προετοιμασία των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη
Διοίκηση της Εταιρείας τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν
τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, σε υιοθέτηση παραδοχών και σε
υποκειμενικές κρίσεις οι οποίες, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από την Διοίκηση λογικές.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τον χρόνο
που πραγματοποιούνται.
Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες ή οι υποθέσεις
και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές αναφέρονται στην Σημείωση 4.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.
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2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Έχουν εκδοθεί νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες καθώς και τροποποιήσεις των
υφιστάμενων προτύπων 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 και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω.
(α) Οι παρακάτω τροποποιήσεις λογιστικών προτύπων και νέων διερμηνειών έχουν
εφαρμογή από την λογιστική χρήση που αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΛΠ 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. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ετήσιες βελτιώσεις 2010 – 2012 και 2011 - 2013 από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έκανε κάποιες τροποποιήσεις σε
πρότυπα που ισχύουν ως τμήμα των προγραμμάτων ετήσιων βελτιώσεων 2010 - 2012 και
2011 – 2013 που έχουν εφαρμογή από αυτή την λογιστική χρήση. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
(β) Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις λογιστικών προτύπων και νέων διερμηνειών
έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που αρχίζει από 1
Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018) Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται
σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο
του ΔΛΠ 39. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν
επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού
δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση 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.
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2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες (συνέχεια)

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτές οι τροποποιήσεις
αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα
που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως
τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις
διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που
αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει
στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών
καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν
μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά
των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η
βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας
συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό
κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας
θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών
αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της
απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες βελτιώσεις 2012 – 2014 από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έκανε κάποιες τροποποιήσεις σε πρότυπα που
ισχύουν ως τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων 2012 – 2014 αλλά δεν έχουν
εφαρμογή από αυτή την λογιστική χρήση και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία. Η
Εταιρεία δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις.
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2.3

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την μη παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων λόγω
του ότι τα οικονομικά μεγέθη της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνικά Τρόφιμα ΑΕ» δεν είναι σημαντικά (βλέπε Σημείωση 5.4) και ιδιαίτερα αφού ληφθούν
υπόψη οι ενδοεταιρικές απαλοιφές συναλλαγών και υπολοίπων (βλέπε Σημείωση 5.26).

2.4

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

2.5

Συνενώσεις επιχειρήσεων και Υπεραξία

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της εξαγοράς. Με βάση αυτή τη
μέθοδο τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων) λογίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Η υπεραξία
αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία
που δεν μπορεί να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να καταχωριστούν ξεχωριστά και
αποτιμάται αρχικά στο κόστος που είναι το υπερβάλλον του κόστους της εξαγοράς πάνω από
το δικαίωμα του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της επιχείρησης που έχουν
καταχωρηθεί. Στη συνέχεια η υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον τυχόν
σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο
απομείωσης σε ετήσια βάση.

2.6

Πληροφόρηση κατά τομέα

Επιχειρησιακός τομέας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα
χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που
συνεπάγεται. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και παρακολουθεί τις
δραστηριότητές της σε έναν επιχειρησιακό τομέα, συγκεκριμένα, αυτόν των τροφίμων
(μπισκότα, ζαχαροειδή και αρτοσκευάσματα), ο οποίος είναι και ο μοναδικός τομέας
πληροφόρησης.

2.7

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου
και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που είναι
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα
νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα
νομίσματα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
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2.8

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος ( ή το τεκμαρτό
κόστος βάσει των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις απομείωσης. Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 5.1, η Εταιρεία το 2007 προέβη
στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων, μηχανημάτων και μηχανολογικού
εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και οι εύλογες αξίες αυτές
χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης (1 Ιανουαρίου 2007)
στα ΔΠΧΑ. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα αποτελέσματα εις νέον.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Οι βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων
εφόσον αυτές επιμηκύνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα ή
μειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου
διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω
οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από
τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων
στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές
οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Η ωφέλιμη ζωή για
κάθε κατηγορία παγίου που χρησιμοποιήθηκε είναι η εξής:
Κατηγορία
Κτίρια και εγκαταστάσεις
Συσκευαστικές μηχανες
Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή
από 30 έως 50 έτη
από 15 έως 20 έτη
από 20 έως 25 έτη
από 12 έως 15 έτη
από 5 έως 10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό. Σε περίπτωση που οι λογιστικές αξίες των ενσώματων
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η απομείωση καταχωρείται άμεσα ως έξοδο
στα αποτελέσματα. Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων
ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση
της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσεως.

2.9

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας)

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από το εμπορικό σήμα, δίκτυο πωλήσεων
αντιπροσώπων και λογισμικό. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά,
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Σε συνένωση/εξαγορά επιχειρήσεων τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία αναγνωρίζονται στις εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Μετά την
αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Η αξία των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Η λογιστική αξία των άυλων
περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Η ωφέλιμη ζωή των
άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν
αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. Εκτιμάται ότι η ωφέλιμη ζωή των εμπορικών
σημάτων και του δικτύου πωλήσεων είναι απεριόριστη και θα χρησιμοποιούνται κατά την όλη
διάρκεια της Εταιρείας. Το λογισμικό εκτιμάται ότι έχει ωφέλιμη ζωή επτά ετών. Τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση ετησίως.
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2.10

Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων

Τα έξοδα έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα
ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καταχωρούνται
στα έξοδα όταν πραγματοποιηθούν, εκτός εάν τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης οπότε καταχωρούνται ως άυλα
περιουσιακά στοιχεία.

2.11

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει την αξία των
περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση να μπορεί η
λογιστική αξία να µην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής
τιμής πώλησης (τιμή πώλησης μειωμένη κατά τα έξοδα πώλησης) και της αξίας χρήσης (όπως
υπολογίζεται από τις καθαρές ταμειακές ροές).
Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του,
τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση που καταχωρείται στα αποτελέσματα
χρήσης.

2.12

Αποθέματα

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα, αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του
κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Τα από ιδιοπαραγωγή
προερχόμενα αποθέματα, αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των ετοίμων και ημιτελών
προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον
σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά
βιομηχανικά έξοδα (χωρίς να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το
κόστος των πρώτων υλών, εμπορευμάτων και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση
τον σταθμικό μέσο όρο. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των
αποθεμάτων μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους.

2.13

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά
από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί
απαιτήσεων αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.
Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται
κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την
είσπραξή της.

2.14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (προθεσμιακές καταθέσεις).
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2.15

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την
έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση
του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.

2.16

Δάνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν σημαντικά άμεσα
κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι τα
επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα
εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.

2.17

Φόρος εισοδήματος (τρέχων)

Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών, προσδιορίζεται με βάση την
εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγματοποιούνται τα κέρδη. Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο τα κέρδη των
ανώνυμων εταιρειών στην τρέχουσα χρήση φορολογούνται με συντελεστή 29%.
Η διοίκηση της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί την θέση της Εταιρείας όσον
αφορά τους φορολογικούς νόμους και σχηματίζει προβλέψεις για ποσά που πιθανόν να
προκύψουν για πληρωμή προς τις φορολογικές αρχές.
Το έξοδο για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει
βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση και
υπολογίζεται με συντελεστή φόρου 29%.
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2.18

Αναβαλλόμενος φόρος

Αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής
βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωρισθεί
φορολογικά η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν πιθανολογούνται μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από
τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο τρέχων
και αναβαλλόμενος φόρος καταχωρίζεται είτε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είτε απευθείας
στην Καθαρή Θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι έχουν υπολογισθεί βάσει της μεθόδου της πλήρους υποχρέωσης
(liability method) για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των φορολογικών
βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους.

2.19

Κόστη Δανεισμού

Τα κόστη δανεισμού
πραγματοποιούνται.

2.20

αναγνωρίζονται

ως

έξοδο

στη

περίοδο

κατά

την

οποία

Παροχές στο προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας είναι κυρίως ασφαλισμένο για την κύρια σύνταξη στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι σχετικές εισφορές που καταβάλλονται συμπεριλαμβάνονται στις
αμοιβές προσωπικού. Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει η
Εταιρεία στους απολυόμενους ή συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2112/1920. Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία
εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το ΔΛΠ
19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method) και αναγνωρίζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού.
Φορολογικά, η υποχρέωση για αποζημίωση του προσωπικού αναγνωρίζεται προς έκπτωση με
την καταβολή.

2.21

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται στα έσοδα, με βάση την
αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη (αποσβέσεις ή έξοδα) τα
οποία και επιχορηγούν (ενσώματα πάγια ή έξοδα). Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία
του ενεργητικού (ενσώματα πάγια) περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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2.22

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι ακόλουθες
περιπτώσεις:




υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων
γεγονότων,
θεωρείται πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης, και
είναι εφικτό να προσδιορισθεί με τρόπο αντικειμενικό το ποσό της υποχρέωσης.

Μελλοντικά γεγονότα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, λαμβάνονται υπόψη
μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειμενικές ενδείξεις ότι θα συμβούν.

2.23

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Η αναγνώριση των
εσόδων γίνεται ως εξής:

Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, εκπτώσεων,
κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας «ΦΠΑ»,
αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Οι πωλήσεις γίνονται είτε μετρητοίς, είτε επί
πιστώσει.

Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην περίοδο που αφορούν οι υπηρεσίες.

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

2.24

Κέρδη Ανά Μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

2.25

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση κατά την περίοδο στην
οποία αυτά εγκρίνονται από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Το κυριότερο χρηματοπιστωτικό μέσο που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι το μακροπρόθεσμο
δάνειο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως
εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις
εργασίες της. Πολιτική της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραμένει να μην
ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και
εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση καθενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι συνοψίζονται
πιο κάτω.
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3.


Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων καθώς και των
μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας είναι με μεταβλητό επιτόκιο. Η Διοίκηση
παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης
σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές.
Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου κατά +1% ή -1% οι καθαρές επιδράσεις
(μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα) στα ίδια κεφάλαια και στα
αποτελέσματα της Εταιρείας θα είναι να επιβαρυνθούν η αυξηθούν κατά € 118.000 αντιστοίχως.


Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και Ευρωζώνη και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται
σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές λοιπών
νομισμάτων έναντι του Ευρώ.


Πιστωτικός κίνδυνος

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του
ενεργητικού. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συμβάσεις με μέρη που ικανοποιούν
υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια. Όπου κρίνεται σκόπιμο λαμβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις για
τις παρεχόμενες πιστώσεις.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αναλύεται ως
εξής:
Εμπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2015

31/12/2014

31.920.178
3.010.741
13.193.165

29.451.748
3.907.809
31.208.860

Η Εταιρεία προβαίνει σε προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων. Την 31η Δεκεμβρίου 2015 και
2014 το σύνολο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (προ προβλέψεων) ήταν € 39.226.563
και € 37.533.262 αντίστοιχα και οι προβλέψεις ήταν € 4.295.644 και € 4.173.705 αντίστοιχα
ήτοι ποσοστό 11% και 11,1% τα οποία η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ικανοποιητικά.


Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων και αχρησιμοποίητων τραπεζικών πιστωτικών ορίων.
Η ληκτότητα των παρακάτω χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015 και 2014 αφορούν στις μη προεξοφλημένες ταμειακές εκροές.
2015
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
2014
Δανεισμός
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Έως 1 έτος
2.189.940

Από 1 έως 5 έτη
26.374.101

Πάνω από 5 έτη
-

Σύνολο
28.564.041

31.397.857

-

-

31.397.857

Έως 1 έτος
40.749.180

Από 1 έως 5 έτη
-

Πάνω από 5 έτη
-

Σύνολο
40.749.180

31.688.422

-

-

31.688.422
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3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (συνέχεια)



Κίνδυνος Κεφαλαίου (Μόχλευση)

Η Εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση μιας υγιούς σχέσεως ιδίων προς ξένων κεφαλαίων ώστε
να μειωθούν οι κίνδυνοι απότομης μεταβολής στη κερδοφορία ως αποτέλεσμα μόχλευσης
κεφαλαίων.
Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια συν τον καθαρό
δανεισμό.
31/12/2015

31/12/2014

25.000.000
(13.193.165)
11.806.835

40.590.000
(31.208.860)
9.381.140

Ίδια κεφάλαια

83.291.842

81.472.807

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

95.098.677
12,42%

90.853.947
10,33%

Σύνολο Δανείων
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός



Εύλογη Αξία

Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Οι λογιστικές αξίες που εμφανίζονται στον συνημμένο ισολογισμό για τα διαθέσιμα, τις
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
είναι σχεδόν ίδιες με τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.
Η λογιστική αξία των δανείων είναι ίδια με την εύλογη αξία επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό
νόμισμα και είναι έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2015

31/12/2014

31.920.178
3.010.741
13.193.165

29.451.748
3.907.809
31.208.860

17.718.669
13.679.188

17.983.636
13.704.786

1.250.000

40.590.000

23.750.000

-

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο
αναπόσβεστο κόστος
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο
αναπόσβεστο κόστος
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4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι περιοχές που εμπεριέχουν το μεγαλύτερο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή
όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία είναι
οι εξής:



Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία

Η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο τυχόν απομείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της
υπεραξίας σε ετήσια βάση. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται προσδιορισμός
της αξίας χρήσης της μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών. Ο εν λόγω προσδιορισμός της
αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας
παραγωγής και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα
καθοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι πραγματικές μελλοντικές
ταμειακές ροές καθώς και το επιτόκιο προεξόφλησης μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία
έχουν εκτιμηθεί.



Φόρος εισοδήματος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται
για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος. Οι υποχρεώσεις για
αναμενόμενους φόρους από φορολογικό έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιμήσεων και
παραδοχών που στηρίζονται σε ελέγχους προηγουμένων χρήσεων. Ο τελικός προσδιορισμός
τυχόν πρόσθετου φόρου είναι αβέβαιος αλλά εκτιμάται ότι θα είναι ασήμαντος για τα μεγέθη
της Εταιρείας.



Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Η Εταιρεία προβαίνει τακτικά σε επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις
επισφαλείς απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
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5.
5.1

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ενσώματα πάγια στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Κτήρια και
Εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
& μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

5.061.733

12.216.221

39.230.633

2.838.886

3.634.799

802.587

63.784.859

1.229

990.152

1.460.890

85.456

532.137

3.541.043

6.610.907

Πωλήσεις / Διαγραφές / Καταστροφές

0

0

(147.021)

(58.946)

(13.452)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2014

5.062.962

13.206.373

40.544.502

2.865.396

4.153.484

4.343.630

70.176.347

Προσθήκες / Μετατάξεις

0

1.773.220

8.228.331

995

325.758

(2.284.307)

8.043.997

Πωλήσεις / Διαγραφές / Καταστροφές

0

0

(257.635)

0

(60.496)

0

(318.131)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2015

5.062.962

14.979.593

48.515.198

2.866.391

4.418.746

2.059.323

77.902.213

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014

0

3.056.159

16.026.201

1.491.737

2.526.697

0

23.100.794

Αποσβέσεις περιόδου

0

462.429

2.265.603

240.795

394.463

0

3.363.290

Πωλήσεις / Διαγραφές / Μετατάξεις

0

0

(142.998)

(58.946)

(13.452)

0

(215.396)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2014

0

3.518.588

18.148.806

1.673.586

2.907.708

0

26.248.688

Αποσβέσεις περιόδου

0

483.723

2.611.953

219.040

465.552

0

3.780.268

Πωλήσεις / Διαγραφές / Μετατάξεις

0

0

(197.860)

0

(60.496)

0

(258.356)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεµβρίου 2015

0

4.002.311

20.562.899

1.892.626

3.312.764

0

29.770.600

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκ. 2015

5.062.962

10.977.282

27.952.299

973.765

1.105.982

2.059.323

48.131.613

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκ. 2014

5.062.962

9.687.785

22.395.696

1.191.810

1.245.776

4.343.630

43.927.659

Γήπεδα

Ακινητ/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες / Μετατάξεις

(219.419)

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Σημειώνεται ότι επί των ενσωμάτων παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν υποθήκες ή
προσημειώσεις.
Το 2007 η Εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών να διενεργήσει εκτίμηση της
αξίας των γηπέδων, των κτιρίων, των μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, των
μεταφορικών μέσων και των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για σκοπούς μετάβασης στα
η

ΔΠΧΑ κατά την 1 Ιανουαρίου 2007. Οι εκτιμητές, επίσης, προσδιόρισαν τις οικονομικές
ωφέλιμες διάρκειες ζωής των στοιχείων των κτιρίων από την ημερομηνία κτήσης ή κατασκευής
καθώς και την υπολειπόμενη οικονομική ωφέλιμη ζωή. Επιπροσθέτως, οι εκτιμητές
προσδιόρισαν και την υπολειπόμενη οικονομική ωφέλιμη ζωή των στοιχείων των μηχανημάτων
και μηχανολογικού εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων και επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
Οι αποσβέσεις στην συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων καθορίστηκαν μετά την αφαίρεση
από την ωφέλιμη οικονομική ζωή κάθε παγίου, των ετών που παρήλθαν από την ημερομηνία
κτήσης ή κατασκευής ως την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ.
Η Εταιρεία χρησιμοποίησε στον ισολογισμό πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ τις εύλογες αξίες
όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, ως τεκμαρτό κόστος βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται
από το ΔΠΧΑ 1.
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5.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Εμπορικά
Σήματα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

Δίκτυο πωλήσεων
Αντιπροσώπων

Λογισμικό

Σύνολο

36.881.675

9.647.100

2.131.399

48.660.174

Προσθήκες χρήσης

-

-

141.211

141.211

Διαγραφές

-

-

-

-

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

36.881.675

9.647.100

2.272.610

48.801.385

Προσθήκες χρήσης

-

-

121.954

121.954

Διαγραφές

-

-

-

-

36.881.675

9.647.100

2.394.564

48.923.339

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

-

-

998.246

998.246

Αποσβέσεις χρήσης

-

-

314.296

314.296

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

-

-

1.312.542

1.312.542

Αποσβέσεις χρήσης

-

-

339.397

339.397

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

-

-

1.651.939

1.651.939

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκ. 2015

36.881.675

9.647.100

742.625

47.271.400

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκ. 2014

36.881.675

9.647.100

960.068

47.488.843

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Η παραπάνω αξία λογισμικού αφορά το αναπόσβεστο κόστος κτήσης λογισμικού του οποίου η
λειτουργία άρχισε μέσα στο 2010 και τις εν συνεχεία προσθήκες.
5.3

Υπεραξία

Η υπεραξία ύψους € 2.061.981 προέκυψε από την εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας από την εταιρεία Ελληνική Τροφίμων ΑΕ, η οποία το 2008 συγχωνεύθηκε με την
Εταιρεία. Το τίμημα εξαγοράς κατεβλήθη σε μετρητά. Η υπεραξία που προέκυψε από την
ανωτέρω συναλλαγή προσδιορίστηκε με βάση τις εύλογες αξίες της λογιστικής κατάστασης της
31ης Αυγούστου 2007 των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και
επιμερισμό του τιμήματος εξαγοράς.
5.4

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

Το ποσό των € 60.000 αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως από την Εταιρεία του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Τρόφιμα ΑΕ». Τα
οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 ήταν τα εξής:

Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού

2015
€
2.255.795
(1.969.309)
286.486
61.751
135.267
1.146.501

2014
€
1.454.547
(1.269.820)
184.727
(118.715)
73.515
1.115.979

Το παραπάνω κόστος πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία αγορών εμπορευμάτων της
θυγατρικής εταιρείας από την Εταιρεία.
Δεν συνέτρεξε λόγος απομείωσης της συμμετοχής.
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5.5

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
2015

2014

409.268
4.664.004
4.298.756
9.372.028
(57.638)
9.314.390

579.222
5.972.408
4.525.202
11.076.832
11.076.832

2015

2014

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

19.838.187
1.460.983
13.623.311
34.922.481
(3.002.303)

18.904.784
1.434.541
11.992.787
32.332.112
(2.880.364)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών

31.920.178

29.451.748

Eµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο αποθεμάτων

5.6

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Επισφαλείς πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες

5.7

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Παρακρατούμενος φόρος τόκων
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
ΦΠΑ εισπρακτέος
Δεδουλευμένα έσοδα
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Επισφαλείς χρεώστες
Προκαταβολές επί αποδόσει λογαριασμού
Προκαταβολές προσωπικού
Λοιπά
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές προκαταβολές
απαιτήσεις

5.8

και

2015

2014

79.591
784.212
1.558.673
152.908
150.539
1.293.341
62.711
222.107
4.304.082
(1.293.341)

79.591
1.313.794
1.866.743
204.225
73.346
1.293.341
26.030
41.945
302.135
5.201.150
(1.293.341)

3.010.741

3.907.809

λοιπές

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Διαθέσιμα στα ταμεία
Διαθέσιμα στις τράπεζες- όψεως
Προθεσμιακές καταθέσεις
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2014

204.267
12.988.898
-

8.726
9.200.134
22.000.000

13.193.165
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5.9

Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €
10.500.000 αποτελούμενο από 525.000 κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας € 20 η κάθε μία.
Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δημιουργήθηκε στη χρήση 1991 και ανήρχετο
την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 σε € 1.828.903.

5.10

Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον

Το τακτικό αποθεματικό, αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον
αναλύονται παρακάτω:

Τακτικό Αποθεµατικό
Aποθεματικό επενδύσεων Ν. 3299/2004
Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά
Αποθεματικό αποσβεσθείσας επιχορήγησης Ν. 3299/2004
Αποτελέσματα εις νέον

2015

2014

3.500.000

3.500.000

17.820.069

17.820.069

3.186.118
1.629.641
44.827.111
49.642.870

3.186.118
1.281.530
43.356.187
47.823.835

70.962.939

69.143.904

Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα καθαρά
κέρδη της χρήσης, να μεταφέρουν κατ’ελάχιστον ποσό ίσον με το 1/20 αυτών προκειμένου να
σχηματίσουν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού
τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν είναι διανεμητέο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά
προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του
λογαριασμού κερδών και ζημιών.
Aποθεματικό επενδύσεων Ν. 3299/2004
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (1 Ιανουαρίου 2007) η Εταιρεία σχημάτισε από τα
φορολογηθέντα αποτελέσματα εις νέον της χρήσης 2005 το αποθεματικό επενδύσεων του Ν.
3299/2004 ύψους € 18.612.995. Σύμφωνα με την απόφαση 23904/ΔΒΕ 2565/Ν.3299/04 (29
Δεκεμβρίου 2006) της 1ης Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων,
Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ποσό του αποθεματικού
αυτού δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της
επένδυσης. Στη συνέχεια με την απόφαση 13434/ΔΒΕ1149 (21 Νοεμβρίου 2013) της ίδιας ως
άνω διεύθυνσης εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης και μεταξύ άλλων το
παραπάνω αποθεματικό επενδύσεων του Ν. 3299/2004 ορίστηκε σε € 17.820.068,50.
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Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αφορούν αφορολόγητα
αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων και αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
τα οποία αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή εξαντλείται
η φορολογική τους υποχρέωση με την παρακράτηση στην πηγή. Τα αποθεματικά αυτά
υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. Στην παρούσα
φάση η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει ή κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριμένα
αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση.
Αποθεματικό αποσβεσθείσας επιχορήγησης Ν. 3299/2004
Το αποθεματικό αποσβεσθείσας επιχορήγησης Ν. 3299/2004 ύψους € 1.629.641 αφορά στην
απόσβεση, βάσει ΔΛΠ, της επιχορήγησης του Νόμου 3299/2004 μετά την αφαίρεση του
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος ο οποίος φόρος έχει υπολογιστεί με συντελεστή
φορολογίας που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του τρέχοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει ή κεφαλαιοποιήσει το συγκεκριμένο ποσό πριν
περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του.
Αποτελέσματα εις νέον
Τα αποτελέσματα εις νέον περιλαμβάνουν ποσό ύψους € 6.062.822 το οποίο δεν μπορεί να
διανεμηθεί. Το ποσό αυτό είναι το υπόλοιπο α) της καθαρής θετικής διαφοράς από την
επιμέτρηση των ενσώματων παγίων στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία μετάβασης
(μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος), μειωμένης με την διαγραφή παγίων και β) της
διαφοράς στις αποσβέσεις λόγω χρήσης και ωφέλιμης ζωής.

5.11

Ομολογιακό Δάνειο

Το υπόλοιπο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 25.000.000 (2014: € 40.590.000)
αναλύεται ως εξής:
Ομολογιούχος
Τράπεζα Eurobank Ergasias AE
Eurobank Private Bank Luxembourg SA
Alpha Τράπεζα ΑΕ
Εκ του οποίου:
Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος

2015

2014

22.500.000
2.500.000
25.000.000

20.295.000
20.295.000
40.590.000

1.250.000
23.750.000
25.000.000

40.590.000
40.590.000

Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει ως εξής:
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Περισσότερο των 5 ετών

€
1.250.000
23.750.000
-

€
40.590.000
-

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο (Euribor πλέον περιθωρίου). Το επιτόκιο κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 3,75% (31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν 0,780%).
Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η τελευταία δόση του
Ομολογιακού Δανείου, ύψους € 40.590.00 που έπρεπε να καταβληθεί στις 30 Ιουνίου
2015 (ημερομηνία κατά την οποία οι τράπεζες ήταν κλειστές), καταβλήθηκε, με τη συναίνεση
των Ομολογιούχων, στις 11 Αυγούστου 2015. Η καταβολή έγινε μερικώς από το προϊόν νέου
ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ύψους € 25.000.000, το δε υπόλοιπο καταβλήθηκε από
τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας.
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5.12

Επιχορηγήσεις

Η κίνηση των επιχορηγήσεων είναι η κάτωθι:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου

2015

2014

7.630.925

8.197.201

Προσθήκες

-

-

Αποσβέσεις

(566.276)

(566.276)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

7.064.649

7.630.925

5.13

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε € 2.747.497
(2014: € 2.594.487). Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι
δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Εργαζόμενοι
που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν
πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από
την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με
βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η Εταιρεία χρεώνει τα
αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής
αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσά της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
σε περίπτωση συνταξιοδότησης που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό της Εταιρείας:
2015

2014

2.594.487

2.783.022

592.903

974.029

159.847

(32.347)

Καταβληθείσες αποζημιώσεις

(599.740)

(1.130.217)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2.747.497

2.594.487

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Δαπάνη που περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά που περιλαμβάνεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
2015

2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,20%

2,80%

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών

1,80%

2,00%

Πληθωρισμός

1,50%

1,50%
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5.14

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις
χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή διακανονιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι. Σύμφωνα με τον
ισχύοντα φορολογικό νόμο ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από την
χρήση 2015 είναι 29%.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 έχει ως ακολούθως:

2015
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

2014
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

31/12/2014

Μεταβολές
χρήσης

31/12/2015

31/12/2013

Μεταβολές
χρήσης

31/12/2014

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

(5.763.907)

(551.726)

(6.315.633)

(5.870.360)

106.453

(5.763.907)

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

(162.696)

45.703

(116.993)

(215.482)

52.786

(162.696)

Λοιπές προβλέψεις- Πιστωτικά υπόλοιπα

(104.802)

(12.712)

(117.514)

(104.390)

(412)

(104.802)

(630)

531

(99)

(968)

338

(630)

(6.032.035)

(518.204)

(6.550.239)

(6.191.200)

159.165

(6.032.035)

Επίδραση της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων των
επιχορηγήσεων Ν. 3299/2004

(121.605)

(52.784)

(174.389)

(86.861)

(34.744)

(121.605)

Επίδραση της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων των
λοιπών επιχορηγήσεων

258.520

(17.395)

241.125

300.861

(42.341)

258.520

Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα

64.156

(37.476)

26.680

67.462

(3.306)

64.156

Πρόβλεψη για τέλη διαφήμισης

98.800

(98.800)

0

88.748

10.052

98.800

274.684

228.169

502.853

353.353

(78.669)

274.684

Πρόβλεψη για καταστροφή αποθεμάτων

0

16.715

16.715

0

0

0

Λοιπές προβλέψεις

0

0

0

78.000

(78.000)

0

674.567

122.207

796.774

723.586

(49.019)

674.567

1.249.122

160.636

1.409.758

1.525.149

(276.027)

1.249.122

(4.782.913)

(357.568)

(5.140.481)

(4.666.051)

(116.862)

(4.782.913)

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού

Συνολική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

Η ως άνω μεταβολή στην τρέχουσα χρήση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης αναλύεται
ως εξής:
2015
(Αύξηση)/ μείωση υποχρέωσης λόγω αλλαγής συντελεστή
φόρου εισοδήματος

2014

(551.874)

-

147.950

(108.452)

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) στα αποτελέσματα
χρήσεως

(403.924)

(108.452)

Αναβαλλόμενος φόρος που εμφανίζεται στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων

46.356

(8.410)

(357.568)

(116.862)

Λοιπές μεταβολές χρήσης - Αποτελέσματα χρήσης

Συνολική μεταβολή χρήσης
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5.15

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

5.16

2015

2014

5.901.617
2.532.837
9.284.215

6.986.008
3.837.873

17.718.669

17.983.636

7.159.755

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα

Οι λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις
Αμοιβές προσωπικού
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
Αμοιβές ΔΣ
Μερίσματα πληρωτέα

5.17

2015

2014

1.427.879
317.112
1.233.004
782.334
820.637
35.222
9.063.000
13.679.188

1.522.614
203.354
1.841.703
882.242
254.873
9.000.000
13.704.786

2015

2014

3.143.272

2.972.354

(2.713.954)
429.318

(2.440.000)
532.354

2015

2014

7.846.951
127.359.660
370.219
135.576.830

7.042.714
126.254.946
396.703
133.694.363

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι

Οι φόροι εισοδήματος πληρωτέοι αναλύονται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης
Μείον: Προκαταβολή και παρακρατηθείς φόρος
εισοδήματος χρήσης

5.18

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις αναλύονται ως έξης:

Εμπορευμάτων
Προϊόντων
Πρώτων υλών και υλικών
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5.19

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής:

Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις
Έσοδα κυλικείου
Έσοδα πρατηρίου
Παρεπόμενα και διάφορα άλλα έσοδα

5.20

2015

2014

566.276
56.252
35.175
118.632
66.635

566.276
70.099
35.008
124.546
161.610

842.970

957.539

2015

2014

(302.404)

(288.483)

(25.288)

4.720

Λοιπά έσοδα και (έξοδα) καθαρά

Τα λοιπά έσοδα και (έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων
Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση/διαγραφή παγίων
Λοιπά ανόργανα έσοδα / (έξοδα)

5.21

(247.474)

(30.176)

(575.166)

(313.939)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής:
2015

2014

Τόκοι μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων

557.875

407.102

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

441.947

164.040

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

999.822

571.142

Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσμίας, ρέπος

137.880

941.354

-

100.000

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

137.880

1.041.354

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

861.942

470.212

Μερίσματα εισπρακτέα
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5.22

Ανάλυση εξόδων ανά κέντρο κόστους

Η ανάλυση των εξόδων ανά κέντρο κόστους αναλύεται ως εξής:

Χρηµατο2015

Κόστος

Έξοδα

Έξοδα

οικονοµικά

Πωλήσεων

διάθεσης

διοίκησης

αποτελέσματα

Σύνολο

(καθαρά)
Αμοιβές προσωπικού

20.030.900

8.157.520

4.457.330

0

32.645.750

0

0

0

999.822

999.822

3.260.677

258.447

600.541

0

4.119.665

43.512.794

0

0

0

43.512.794

4.934.704

35.616.414

3.560.089

0

44.111.207

71.739.075

44.032.381

8.617.960

999.822

125.389.238

Χρηματοοικονομικά
έξοδα
Αποσβέσεις
Κόστος υλών-υλικών
& εμπορευμάτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Χρηµατο2014

Κόστος

Έξοδα

Έξοδα

οικονοµικά

Πωλήσεων

διάθεσης

διοίκησης

αποτελέσματα

Σύνολο

(καθαρά)
Αμοιβές προσωπικού
Χρηματοοικονομικά
έξοδα
Αποσβέσεις
Κόστος υλών-υλικών
& εμπορευμάτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

20.301.597

8.526.271

4.949.197

0

33.777.065

0

0

0

571.142

571.142

2.826.557

265.936

585.093

0

3.677.586

42.267.937

0

0

0

42.267.937

5.615.689

34.700.486

3.450.288

0

43.766.463

71.011.780

43.492.693

8.984.578

571.142

124.060.193
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5.23

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης (βλέπε σημ. 5.14)
Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσης

2015

2014

3.143.272
403.924
(136.446)

2.972.354
108.452
-

3.410.750

3.080.806

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον ισχύοντα συντελεστή φόρου επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά
έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29%(2014:26%)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν
για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση από αντιλογισμό
προβλέψεων δαπανών προηγουμένων χρήσεων
που δεν υπόκεινται σε φορολογία
Πρόσθετη πρόβλεψη αναβαλλόμενων φόρων
λόγω αύξησης φορολογικού συντελεστή
Λοιπές φορολογικές επιδράσεις
Φόρος εισοδήματος χρήσης
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2015

2014

10.593.276

11.319.124

3.072.050

2.942.972

230.771

207.279

(366.484)

-

551.874

-

(77.461)

(69.445)

3.410.750

3.080.806
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5.24

Κέρδη ανά μετοχή

Ο υπολογισμός κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής:
Καθαρό κέρδος μετά από φόρους
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

5.25

2015
7.182.526
525.000
13,6810

2014
8.238.318
525.000
15,6920

Μερίσματα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 αποδέχθηκε την αποφασισθείσα
από το Δ.Σ. πρόταση για την διανομή μερίσματος, για την χρήση 2013, ύψους Ευρώ 1.200.000.
Επίσης, με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2014 εγκρίθηκε η διανομή
αφορολόγητου αποθεματικού, ύψους € 50.637, που προέρχεται από μη φορολογηθέντα, λόγω
απαλλαγής, κέρδη. Επί του ποσού αυτού υπολογίστηκε φόρος € 9.621 σύμφωνα με τον Νόμο
4172/2013 και για τον φόρο αυτό έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 το δε
υπόλοιπο € 41.016 κατεβλήθει ως μέρισμα στους μετόχους μέσα στο 2014. Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος
ύψους Ευρώ 10.000.000 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, δηλαδή
φορολογημένα κέρδη μέχρι 31-12-2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να
προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 2014 την διανομή μερίσματος ύψους
Ευρώ 2.800.000. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015 αποδέχθηκε την
αποφασισθείσα από το Δ.Σ. πρόταση για την διανομή μερίσματος.

Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε
ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 2.450.000 από φορολογηθέντα κέρδη
προηγουμένων χρήσεων, δηλαδή φορολογημένα κέρδη μέχρι 31-12-2013.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των
Μετόχων για την χρήση 2015 την μη διανομή μερίσματος. Η πρόταση αυτή του Διοικητικού
Συμβουλίου, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5.26

Ανάλυση συναλλαγών και υπολοίπων µε συνδεδεµένα μέρη

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει
από συναλλαγές µε συνδεδεµένα μέρη έχουν ως ακολούθως:






Η Εταιρεία κατέβαλλε μισθώματα ύψους € 960.000 για την μίσθωση από την ΙΚΕ Ακίνητα
των οικοπέδων και κτιρίων επί της Π. Ράλλη 26, Ταύρος καθώς και μηχανολογικού
εξοπλισμού (2014: € 960.000).
Η Εταιρεία πώλησε προϊόντα και εμπορεύματα στα Ελληνικά Τρόφιμα ΑΕ ύψους €
1.969.309 (2014: € 1.269.820).
Μερίσματα εισπρακτέα από την εταιρεία Ελληνικά Τρόφιμα ΑΕ ανέρχονται σε € 0 (2014:
€ 100.000).
Η απαίτηση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 από τα Ελληνικά Τρόφιμα ΑΕ
ανέρχεται σε € 868.057 (2014: € 683.572).
Αμοιβές 2015 προς τα μέλη Διοικήσεως ανέρχονται σε € 322.563 (2014: € 309.929).
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5.27


Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Δικαστικές υποθέσεις

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές
υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι όλες οι
εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
χρηματοοικονομική θέση της ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.


Φορολογικά θέματα

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά,
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και από 1/1/2014 στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Νόμου
4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2015. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.


Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού € 10.188.958 (2014: € 9.155.059)
εκ των οποίων ποσό € 8.820.310 (2014: € 8.820.310) είναι προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά
τις επιχορηγήσεις.


Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα

Την 31η Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν
την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2019. Τα ελάχιστα
μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η
Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται συνολικά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε € 1.068.650 (2014: €
804.989).
Επίσης, την 31η Δεκεμβρίου 2015 η Εταιρεία είχε τις εξής μισθώσεις:
(α)
Μια μίσθωση για ένα οικόπεδο επί της Π. Ράλλη 26, Ταύρος και μια δεύτερη μίσθωση για
ένα δεύτερο οικόπεδο μετά του επ’ αυτού κτιριακού συγκροτήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού
επίσης επί της Π. Ράλλη 26, Ταύρος. Οι αρχικές μισθώσεις διάρκειας τριών ετών έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2010 και η μεν πρώτη για ένα οικόπεδο έχει παραταθεί μέχρι την 1/1/2025 ενώ η μεν
δεύτερη έχει παραταθεί μέχρι την 30/6/2025. Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα ενοικίασης των
παραπάνω δυο μισθώσεων ανέρχεται συνολικά σε € 960.000.
(β)
Από 1/2/2014 η Εταιρεία μίσθωσε μέχρι την 31/1/2023 νέο αποθηκευτικό χώρο στον
Ασπρόπυργο Αττικής με τρέχον μηνιαίο μίσθωμα ενοικίασης € 28.000.


Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες

Το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3299/2004 προβλέπει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους € 27,4 εκ., εκ
του οποίου € 9,6 εκ. θα χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση δημοσίου και € 17,8 εκ. από ίδια
συμμετοχή. Από το επενδυτικό πρόγραμμα η Εταιρεία είχε υλοποιήσει στις 31 Δεκεμβρίου 2015
συνολικές δαπάνες ύψους € 26,3 εκ. (31/12/2014: € 23,3 εκ.), οι οποίες υπόκεινται σε πιστοποίηση
από τις Αρμόδιες Αρχές, και είχε εισπράξει επιχορήγηση € 8.0 εκ. (31/12/2014: € 8,0 εκ.). Στις 31
Δεκεμβρίου 2015 το υπόλοιπο προς είσπραξη της επιχορήγησης του δημοσίου ανέρχεται σε € 1,6
εκ..

39

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

5.28

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που να επηρεάζουν σημαντικά
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ταύρος, 20 Μαΐου 2016

Η Πρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος & Aναπληρωτής
Διευθύνουσας Συμβούλου

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Παπαδοπούλου Ιωάννα
Α.Δ.Τ. ΑΙ 131666

Αργυρόπουλος Παπαδόπουλος Ευάγγελος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 004042

Λαμπρόπουλος Μιχάλης
Α.Δ.Τ. Φ 044664

Σιγάλας Παναγιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 039680
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