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Α. ΓΖΛΩΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

(ύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν.3556/2007) 

 

Οη : 1. Λνπθία Α. αξάληε, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

      2. Γεψξγηνο Α. αξάληεο, Γ/λσλ χκβνπινο 

      3. Ησάλλεο Υ. Σδίηδηθαο, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γ.. 

 

Γειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

 

(α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 

(01.01.2013 έσο 31.12.2013), νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ρξεκαηνξξνέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, θαη 

 

(β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Αιεμαλδξνύπνιε, 29 Μαξηίνπ 2014 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΟΡΗΘΔΝ ΑΠΟ ΣΟ Γ.. ΜΔΛΟ 

 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ 

 

Α.Γ.Σ.  AZ 416192 Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091 Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 
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Β. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 & 4 , ηνπ Ν. 3556/2007 άξζξα 2γ, 6, 7 & 8 θαζψο 

θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ζαο 

ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01/01/2013 έσο 31/12/2013 ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη, ηηο ειεγκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ N. 3873/2010 θαη ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2013 – 31/12/2013), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ 

θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. 

 

I. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Κύθινο Δξγαζηώλ: Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 31.366.430 επξψ θαη εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 

11.056.003,60 επξψ ή 26% έλαληη ησλ ελνπνηεκέλσλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεο 2012, ελψ νη πσιεζείζεο πνζφηεηεο (φγθνο 

πσιήζεσλ) παξνπζίαζαλ κείσζε πεξίπνπ 35%. Ζ κείσζε ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ζηελ εζληθή 

αγνξά αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο λα ηεξκαηίζεη ηηο εμαγσγέο «αλάγθεο», δειαδή ηηο εμαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε δεκία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν φγθνο παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ.   

 

ΔΒΗΣDA: Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε -6.617.748 επξψ έλαληη -

3.435.970 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (πηψζε 3.181.777 επξψ). Ζ κείσζε ηνπ δείθηε EBITDA νθείιεηαη ζηε ζπκπίεζε 

ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ πσιήζεσλ ιφγσ πηψζεσο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο, αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ μχινπ θαη ηελ  αλαγλψξηζε 

κε επαλαιακβαλφκελσλ δεκηψλ ζηα απνζέκαηα πνζνχ € 2.313.745.  

 

Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε δεκίεο 14.253.835 

επξψ έλαληη δεκηψλ 10.068.528 επξψ γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. ηελ επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλέβαιε θαη ε 

επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. 

 

Γαλεηζκόο: Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 36.922.315 επξψ θαη κεηψζεθε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά 352.455 επξψ. Καηά ηε ρξήζε 2013, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά 411.850,80 

επξψ ή 12,82%, ιφγσ κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ.   
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ 

πξνθχπηεη επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ ιφγσ ησλ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.  

 

 

II. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013 

 

Σν έηνο 2013 ε Διιεληθή νηθνλνκία παξέκεηλε ζε ξπζκνχο χθεζεο, παξά ηελ αλάθακςε θάπνησλ θιάδσλ (ηνπξηζκφο, 

ηξάπεδεο), ελψ εηδηθά ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο ζπλέρηζε λα νιηζζαίλεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο. 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψζεθε θαηά 

27,6% (αξηζκφο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο ζσξεπηηθά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά ζηα νπνία  πεξηιακβάλνληαη έπηπια γηα νηθηαθή ή 

επαγγεικαηηθή ρξήζε. Δπηπιένλ νη φκνξεο νηθνλνκίεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαηαλάισζε ελψ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα γεσπνιηηηθά πξνβιήκαηα· σο εθ ηνχηνπ 

ε επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο αγνξέο απηέο δελ έρεη απνδψζεη. 

 

ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαθέξνπκε ηα εμήο γεγνλφηα σο ηα ζεκαληηθφηεξα: 

 

i. Πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθή εηαηξίαο AKRITAS Bulgaria EAD 

(πξψελ EMOS Ltd) θαζφηη δεκηνγφλνο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο θαηά ην 2013 έθηαζε ηα € 

5.240.899 θαη  κεηψζεθε θαηά 47% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο ήηαλ 

αξλεηηθά θαη πξνζέζεζαλ θαζαξή δεκία κεηά απφ θφξνπο ζηνλ Όκηιν πνζνχ € 834.603. 

ii. Γηαηεξήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ν φγθνο παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζηνλ Πξνβαηψλα Ν. 

Έβξνπ.  

iii. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.06.2013 ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, ηηο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εμέιεμε ειεγθηέο 

γηα ηε ρξήζε 2013 θαη πξνελέθξηλε ηελ ακνηβή ηνπο, θαη έιαβε απνθάζεηο γηα ινηπά ζέκαηα. 

 

Βαζικοί Γείκηες 31/12/2013 31/12/2012

ΔΒΙΣDA -6.617.748 -3.435.970

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό / Βπασςππ. ςποσπεώζειρ 0,81 0,98

ύνολο ςποσπεώζευν / Ίδια κεθάλαια 2,59 1,50

Κάλςτηρ Χπημαηοοικονομικών Δξόδυν  -2,59 -1,17 

Γανειακέρ ςποσπεώζειρ (καθαπέρ)  / Κύκλο επγαζιών 117,16% 85,39%

Ίδια κεθάλαια / Γανειακέρ ςποσπεώζειρ (καθαπέρ ) 0,65 1,05

Καθαπό σπέορ / Ίδια κεθάλαια πλεον δανειζμού 60,65% 43,48%

Αποηελέζμαηα ππο θόπυν  / Κύκλο Δπγαζιών -41,35% -22,10%

EBITDA / Μόνιμα Κεθάλαια -11,69% -5,34%

Μικηή Σαμειακή Ροή / Κύκλο Δπγαζιών -24,31% -6,26%
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III. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2014 

 

Οη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο αμηνινγψληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο εηαηξείαο, ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή 

νηθνλνκία αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο σο εγέηηδαο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ αλαλέσζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη 

πξνρψξεζαλ ζηε ζχληαμε ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο. ην ζρέδην 

απηφ πνπ εγθξίζεθε ηελ 18
ε
 Μαξηίνπ 2014 πξνβιέπεηαη : α) αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ 

πνζνχ 20,8 εθαη. επξψ κε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ ην έηνο 2023 β) πεξίνδν ράξηηνο 18 κελψλ ζηηο πιεξσκέο 

θεθαιαίνπ γ) εηδηθή έγθξηζε πηζησηηθνχ νξίνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνζνχ 5,5 εθαη. επξψ δ) αλαλέσζε πθηζηάκελσλ 

πηζησηηθψλ γξακκψλ. Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο, εληζρχνπλ ηεο ξεπζηφηεηα ηεο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή 

ζπλέρηζε θαη αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

 

ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο ελέξγεηεο :  

 

i. Γηαηήξεζε ελφο νξζνινγηθνχ κίγκαηνο πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

κηθηνχ πεξηζσξίνπ πσιήζεσλ θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ δείθηε EBITDA.  

 

ii. Δμαζθάιηζε απνζεκάησλ αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 

iii. Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πειαηνινγίνπ  

 

iv. Γηαηήξεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο Πξνβαηψλα Ν. Έβξνπ ζε πςειά επίπεδα. 

 

v. Πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο σο δεκηνγφλνπ, αιιά ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ αξηηφηεξε ηξνθνδνζία ηεο κεηξηθήο κε πξψηε χιε (αθαηέξγαζηε μπιεία).      

 

vi. Αμηνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ζηελ Δζληθή Αγνξά θαη ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε μέλεο αγνξέο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο αλακέλεηαη βειηίσζε ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξίαο ιφγσ κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο θαη 

ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ην β΄ ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

 Ωο ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο (value drivers) αλαδεηθλχνληαη ε δηαηήξεζε 

πςειψλ ξπζκψλ παξαγσγηθφηεηαο θαη πσιήζεσλ θαη  νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 

Ζ δήηεζε γηα πξντφληα ηερλεηήο μπιείαο απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν αλακέλεηαη λα απμεζεί ελψ ελζαξξπληηθέο είλαη νη 

πξννπηηθέο ηεο εζληθήο αγνξάο ζηελ νπνία ε  εηαηξεία έρεη πιένλ θπξίαξρε παξνπζία. 
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IV. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  

 

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Ζ νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα θαη ε θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο νηθνδνκήο 

επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο πσιήζεηο ηνπ νκίινπ. ηα πιαίζηα ησλ δπζκελψλ απηψλ εζσηεξηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ ε εηαηξεία θαη ν φκηινο έρνπλ ήδε αλαπηχμεη ζεκαληηθή εμσζηξέθεηα.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο πνπ εγθξίζεθε ηελ 18
ε
 Μαξηίνπ 201 4 απφ ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο πξνβιέπεηαη : α) 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνζνχ 20,8 εθαη. επξψ κε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ 

ην έηνο 2023 β) πεξίνδν ράξηηνο 18 κελψλ ζηηο πιεξσκέο θεθαιαίνπ γ) εηδηθή έγθξηζε πηζησηηθνχ νξίνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο πνζνχ 5,5 εθαη. επξψ δ) αλαλέσζε πθηζηάκελσλ πηζησηηθψλ γξακκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδνπλ 

νπζησδψο ην βξαρπρξφλην θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζε 

εθαξκνγή ζχζηεκα Credit Control ζηε βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ Sap/R3 γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλδχλνπ (rating).Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ 

θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ 

αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία παξακέλεη απμεκέλνο θαη αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ δεκίεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί εληαηηθά ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ 

ππεξβεί ηα πηζησηηθά φξηα θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο (απμεκέλεο 

εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο δηαδηθαζίεο θιπ). Ζ εηαηξεία αλαπξνζαξκφδεη 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζην βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ραξαθηεξηζζνχλ σο επηζθαιείο. Ζ 

κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, αθνξά θπξίσο εηζπξαθηέεο απαηηήζεηο θαη αλέξρεηαη ηελ 31/12/2013 ζε 13,5 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ βαζηθώλ Ά πιώλ: Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο ηηκήο ηνπ μχινπ σο 

βαζηθήο πξψηεο χιεο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αθνξά θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο AKRITAS 

BULGARIA EAD ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ 

αθαηέξγαζηνπ μχινπ θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ αγνξάο. Δθηηκάηαη φηη νη ηειηθέο ηηκέο (cf) αθαηέξγαζηεο μπιείαο 

ζα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην επηηφθην euribor σο εθ 

ηνχηνπ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο πνπ είλαη αλάινγνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ δαλεηζκνχ. Μεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ 

βάζεο θαηά ± 100 κνλάδεο (±1%), ceteris paribus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαηά πεξίπνπ 
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370 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Με βάζε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα δελ αλακέλεηαη αχμεζε ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ 

Οκίινπ.  

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο Όκηινο ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ Ά πιψλ δελ επεξεάδνληαη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Καλνληζηηθόο θίλδπλνο: (α) Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο 

εγθαηαζηεκέλεο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο σο ζπλέπεηα θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ θαη (β) πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα πξφζζεηεο 

δαπάλεο ή επελδχζεηο απφ ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζην πεξηβαιινληνινγηθφ -θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη: Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. Οη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ππξφο -

πεξηνπζίαο θαη ινηπψλ θηλδχλσλ είλαη επαξθείο. 

 

V. Λνηπέο πιεξνθνξίεο  

 

Τπνθαηαζηήκαηα: Ζ παξαγσγηθή κνλάδα (βηνκεραλνζηάζην) ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 

Πξνβαηψλα Ν. Έβξνπ, ελψ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ε εηαηξία δηαζέηεη ζηελ πεξηνρή ηεο Ν. Αγρηάινπ 

Θεζζαινλίθεο γξαθεία πσιήζεσλ θαη θέληξν δηαλνκήο επηθάλεηαο 4.780 ηκ. φπνπ ζηεγάδνληαη ηα εκπνξηθά ηκήκαηα ηεο 

εηαηξίαο. Δπίζεο, αλάινγν θέληξν δηαλνκήο δηαζέηεη ε εηαηξία θαη ζηε Μαγνχια Αηηηθήο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 6.350 ηκ. 

ελψ ηα γξαθεία πσιήζεσλ ηεο Αζήλαο ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηε Νέα κχξλε Αηηηθήο. 

 

Δξγαζηαθά ζέκαηα : Ο Όκηινο ηεξεί κε ζπλέπεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Απαζρνιεί ζε 

ζπλερή βάζε πεξίπνπ 300 εξγαδφκελνπο.  

 

Πεξηβάιινλ/Έξεπλα ηερλνινγία : Ο Όκηινο ηεξεί κε ζπλέπεηα ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ζηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία.  
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VI. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 

ζεκεηψλνπκε ηα εμήο :  

 

 Οη πσιήζεηο ηεο AKRITAS Bulgaria EAD ζηε κεηξηθή αθνξνχλ πσιήζεηο αθαηέξγαζηεο μπιείαο. Ζ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε φξνπο αγνξάο. 

 

 Οη πσιήζεηο ηεο ΑΚΡΗΣΑ ζηελ AKRITAS Bulgaria EAD αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο κε επελδπκέλεο 

κνξηνζαλίδαο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη κεηαπψιεζε.  

 

 Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ινηπά ζπλδεκέλα κέξε αθνξνχλ ζπλαιιαγέο (εθκίζζσζε αθηλήηνπ απφ ηε 

κεηξηθή, πξνθαηαβνιή γηα πψιεζε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ) κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Α.Σ.Δ. ΟΓ-ΓΔ ζηελ 

νπνία βαζηθνί κέηνρνη είλαη κέηνρνη θαη κέιε δηνίθεζεο ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

Δηαηξείαο
ρέζε

Πσιήζεηο  αγαζώλ & 

ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

& ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Ακνηβέο θιπ 

παξνρέο

AKRITAS Bulgaria EAD Θπγαηξηθή 1.485.886 3.129.019 188.770 193.418

ATE OΓ-ΓΔ Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 88.956 - 89.310 2.588.810

Μέιε Γ. /Γηεπζπληηθά ηειέρε Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 2.219 254.039

Μέηνρνη Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε -

ύλνια 1.574.842 3.129.019 278.080 2.784.448 254.039

Οκίινπ
ρέζε

Πσιήζεηο  αγαζώλ & 

ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

& ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Ακνηβέο θιπ 

παξνρέο

AKRITAS Bulgaria EAD Θπγαηξηθή

ATE OΓ-ΓΔ Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 88.956 - 89.310 2.588.810

Μέιε Γ. /Γηεπζπληηθά ηειέρε Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε  2.219 300.375

Μέηνρνη Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε -

ύλνια 88.956 - 89.310 2.591.029 300.375
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ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

(ε παξνχζα δήισζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη κεηά απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην λ. 3873/2010 θαη απνηειεί κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο ) 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

1.1 Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

1.2 Απνθιίζεηο απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) θαη αηηηνιφγεζε απηψλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα πνπ δελ εθαξκφδεη ε Δηαηξία θαη εμήγεζε ησλ ιφγσλ ηεο κε εθαξκνγήο 

1.3 Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ 

2. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

2.1 χλζεζε θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

2.3 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

3.1 Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

3.2 Γηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηξφπνο άζθεζήο ηνπο 

4. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

4.1 Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

4.2 Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) 

5. Λνηπά δηαρεηξηζηηθά, επνπηηθά όξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξίαο 

6. Πξόζζεηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ο φξνο «εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη. χκθσλα κε 

ηηο Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε αξζξψλεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ), 

ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη 

ηεο εηαηξείαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή αληηκεησπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα 

επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε 

ηεο απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ. Οη Αξρέο ηνπ ΟΟΑ ππνγξακκίδνπλ ην ξφιν 

ηεο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά αθελφο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη αθεηέξνπ ζην ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ. Σέινο, ε απμεκέλε 

δηαθάλεηα πνπ πξνάγεη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ. 
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ηελ Διιάδα, ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, 

φπσο ν Νφκνο 3016/2002, πνπ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα Γ 

ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πηνζέηεζε 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, έλα πιήζνο άιισλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ελζσκάησζαλ ζην ειιεληθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηηο επξσπατθέο νδεγίεο εηαηξηθνχ δηθαίνπ, δεκηνπξγψληαο λένπο θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

φπσο ν Νφκνο 3693/2008, πνπ επηβάιιεη ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο 

γλσζηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξείαο, θαη ν Νφκνο 3884/2010, πνπ 

αθνξά ζε δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γεληθήο ηνπο πλέιεπζεο θαη ν πξφζθαηνο Νφκνο 3873/2010, πνπ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε ηελ Οδεγία 2006/46/EC4 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

1.1 Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαλφλσλ φπσο πξνδηαγξάθνληαη  ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, Ν.3016/2002, Ν.3693/2008, Ν.3884/2010, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν νηνπδήπνηε 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπληζηνχλ (νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο) έλαλ άηππν ηέηνην Κψδηθα. Ζ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε σο ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε 

Δηαηξεία, έρεη σο ζηφρν ηε δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη φισλ ησλ κεξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε πηνζεηήζεη απηνβνχισο ηνλ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζεζπίζηεθε ην Μάξηην ηνπ 2011 απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ 

(ΔΒ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο, ηνλ νπνίν ηήξεζε κέρξη ηελ αλαζεψξεζε απηνχ απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (ΔΔΓ) ηνλ Οθηψβξην 2013, ηνλ νπνίν αλαζεσξεκέλν πιένλ ηεξεί. Ο Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη δηαζέζηκνο ζηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

www.helex.gr/el/esed. Ζ παξνχζα δήισζε θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα θαη εμεγεί 

ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ. 

 

1.2 Απνθιίζεηο από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο 

Ζ Δηαηξία βεβαηψλεη θαη‟ αξράο κε ηελ παξνχζα δήισζε φηη εθαξκφδεη πηζηά θαη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο (Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 θαη Ν. 3693/2008) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη 

λα πιεξνί νηνζδήπνηε Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εθαξκνδφκελνο απφ Δηαηξία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Οη ελ ιφγσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ σο άλσ Διιεληθφ 

Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΚΔΓ) ζηνλ νπνίν ε Δηαηξία ππάγεηαη, πιελ φκσο ν ελ ιφγσ Κψδηθαο πεξηέρεη θαη κηα 

ζεηξά απφ (επηπιένλ ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ) εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο πξαθηηθέο 

θαη αξρέο. Τθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νξηζκέλεο απνθιίζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηπηψζεσο 

ηεο κε εθαξκνγήο), γηα ηηο νπνίεο απνθιίζεηο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε θαζψο θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ 

δηθαηνινγνχλ απηέο. 

http://www.helex.gr/el/esed


 

 

ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

31 Γεκεμβπίος 2013 – Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ                                                                                                  - 13 - 

 

Δηδηθφηεξα: 

• Αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ..:  

α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη πξνβεί ζε θαηαγεγξακκέλε ηεθκεξίσζε ξφισλ Γ θαη Γηνίθεζεο (ζην θαηαζηαηηθφ 

θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ή άιια εζσηεξηθά έγγξαθα) - Α.Η (1.1) 

β) Γελ έρεη πηνζεηεζεί ζαθή πνιηηηθή αλάζεζεο εμνπζηψλ απφ ην Γ ζηε δηνίθεζε ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ 

δεηεκάησλ γηα ηα νπνία έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη ην Γ. - Α.Η (1.1) 

γ) Γελ έρνπλ ζπζηαζεί επηηξνπέο γηα ηηο ακνηβέο κειψλ Γ θαη αλψηαησλ ζηειερψλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή 

ππνςεθηνηήησλ πξνο εθινγή ζην Γ  - Α.Η (1.2) 

  

• Αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Γ..: 

α) Γελ δηνξίδεηαη απφ ην Γ  αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ζε πεξίπησζε πνπ είηε ν Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

είλαη ην ίδην πξφζσπν είηε φηαλ ν Πξφεδξνο είλαη εθηειεζηηθφο - Α.ΗΗΗ (3.3) 

β) Γελ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ - Α.ΗΗΗ (3.4α) 

 

• Αλαθνξηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ Γ 

Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Γ πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ή ζε πξφζσπα 

ζηα νπνία ην Γ έρεη αλαζέζεη θάπνηεο απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ θαη ζηε εηαηξεία θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαζψο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ  απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

δηαδηθαζίεο έγθαηξεο  θαη επαξθνχο γλσζηνπνίεζεο ζην Γ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ ζε ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ζπλδεκέλσλ κεξψλ ή άιιε ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξεία  ή ζπγαηξηθέο  ηεο - Α.ΗV (4.2) 

  

• Αλαθνξηθά κε ηελ αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γ..: 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θξίλεη απαξαίηεηε ηελ δεκηνπξγία επηηξνπήο αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ κειψλ ηνπ Γ.. Α.V (5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8) 

 

• Αλαθνξηθά κε ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Γ..: 

α) Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ, πηνζέηεζε εκεξνιφγηνπ ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο Α.VI (6.1) 

β) Γελ πθίζηαληαη πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο λέσλ κειψλ Γ θαη δηαξθήο επηκφξθσζε -Α.VI (6.5) 

γ) Σν Γ δε κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  

θηλδχλνπο κέζσ επαθψλ κε ην ζηειερηθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο. Α.VI (6.6) 

 

• Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γ.: 

α) Γελ πθίζηαηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Γ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ αλά δηεηία γηα ιήςε κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε 

αδπλακηψλ θαζψο θαη αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ Πξνέδξνπ -Α.VII (7.1). 
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β) Γελ ζπλέξρνληαη ηαθηηθά ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.., ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη λα θαζνξηζηεί ην πνζφ ησλ ακνηβψλ ηνπο. -Α.VII (7.2). 

 

• Αλαθνξηθά κε ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: 

α) Ζ ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ δελ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ην ρξφλν ,φπσο πξνβιέπεηαη- Β.I (1.6). 

β) Γελ πθίζηαηαη γξαπηφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο  Διέγρνπ ζην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 

ηεο - Β.I (1.7) 

 

• Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν θαη ηε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ: 

Γελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή ακνηβψλ κειψλ Γ θαη δελ ππάξρεη αξκφδην φξγαλν ην νπνίν λα αλαιακβάλεη απηά ηα 

θαζήθνληα - Γ.I (1.6 & 1.7) 

 

1.3 Πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 

Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Κψδηθα. 

 

2. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

2.1 ύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

2.1.1 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηήο, απνηειείηαη απφ πέληε (5) 

έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ, πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο ή άιια θπζηθά 

πξφζσπα (κε κέηνρνη).Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη απεξηνξίζησο επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά απφ 

ηελ Γεληθή πλέιεπζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε, αξρφκελε απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο εθινγήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ιήγνπζα 

ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έθηνπ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ δελ έρεη εθιεγεί λέν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, παξαηείλεηαη ε ζεηεία ηνπ απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. Κάζε ζχκβνπινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη 

αλειιηπψο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Κάζε ζχκβνπινο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απζηεξψο ηα ηπρφλ 

απφξξεηα ηεο επηρεηξήζεσο ηα νπνία γλσξίδεη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ. 

2.1.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην εγθχξσο κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, 

εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. πγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ 

εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) εθ ησλ κειψλ ηνπ, κε αίηεζή ηνπο πξνο 
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ηνλ Πξφεδξν απηνχ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζα ζηελ 

παξαπάλσ πξνζεζκία ή εθπξφζεζκεο ζχγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ 

απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ, γλσζηνπνηψληαο ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζή ηνπο πξέπεη, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

2.1.3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξαβξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη 

ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ (3). Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ πκβνχισλ πνπ 

είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Κάζε χκβνπινο έρεη κία (1) ςήθν. Καη‟ εμαίξεζε κπνξεί λα έρεη δχν (2) ςήθνπο φηαλ 

αληηπξνζσπεχεη άιιν χκβνπιν. 

2.1.4 Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί 

λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ 

θαη απφ ηνπο παξηζηακέλνπο ζηελ ζπλεδξίαζε ζπκβνχινπο. Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν 

Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη 

επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηαζέλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε.  

2.1.5 Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηνλ αλαπιεξσηή. Αλ, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, θελσζεί ζέζε πκβνχινπ ιφγσ παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ηξφπν, επηβάιιεηαη ζηνπο πκβνχινπο πνπ απνκέλνπλ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά 

αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε 

απηή δελ είλαη εθηθηή απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αλσηέξσ 

εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη 

ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα 

ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή 

ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. 

2.1.6 ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη 

ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 
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2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

2.2.1 Σν ηζρχνλ δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

Λνπθία Α. αξάληε  - Πξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ κέινο 

Γεψξγηνο Α. αξάληεο  - Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

Δθηειεζηηθφ κέινο 

Ησάλλεο Υ. Σδίηδηθαο  - Αλαπι. Γηεπζχλσλ χκβνπινο, 

Δθηειεζηηθφ κέινο 

Γεκήηξηνο Καηξίδεο – Με εθηειεζηηθφ κέινο 

Αλαζηάζηνο Γ. Υξπζνρντδεο - Αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο 

Βαζίιεηνο Α. Παπαδφπνπινο  - Αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο 

Γθάγθαο αξάληεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο 

 

Σν σο άλσ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηε Σαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 13 Μαΐνπ 2010. Ζ ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 13.05.2015. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ 01.01.2013 έσο 

31.12.2013  ζπλεδξίαζε 20 θνξέο.  

 

2.2.2 Σα ζπλνπηηθά Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο : 

Λνπθία Α. αξάληε : Πξόεδξνο Γ., Δθηειεζηηθό κέινο 

Πηπρηνχρνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη ζην marketing, εξγάδεηαη ζηελ εηαηξία απφ ην 1981. 

Γεώξγηνο Α. αξάληεο: Γ/λσλ ύκβνπινο, Δθηειεζηηθό κέινο 

Πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ παλεπηζηεκίνπ Βειγίνπ, κε εκπεηξία ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

Ησάλλεο Υ. Σδίηδηθαο: Αλαπι. Γ/λσλ ύκβνπινο, Οηθνλ. Γ/ληήο, Δθηειεζηηθό κέινο 

Οηθνλνκνιφγνο, πηπρηνχρνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε εηδίθεπζε ζηε Λνγηζηηθή – Διεγθηηθή εηαηξηψλ ζην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δξγάδεηαη ζηελ εηαηξία απφ ην 1980. 

Γεκήηξηνο Κ. Καηξίδεο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο 

Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ επί ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Αλαζηάζηνο Γ. Υξπζνρνΐδεο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο 

Αεξνλαππεγφο – Μεραληθφο. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Βαζίιεηνο Α. Παπαδόπνπινο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο 

Οηθνλνκνιφγνο. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

αξάληεο Π. Γθάγθαο, Δκπνξηθόο Γ/ληεο, Με Δθηειεζηηθό κέινο 

Οηθνλνκνιφγνο, απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθψλ ηεο  Ν.Ο.Δ. ηνπ  Α.Π.Θ. Κάηνρνο  κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ απφ ηελ Δ.Δ.Γ.Δ. Δξγάδεηαη ζηελ Δηαηξία απφ ην 1989. 

 

2.3 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

2.3.1 Ζ Δηαηξία ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο επηηαγέο ηνπ λ. 3693/2008 εμέιεμε, θαηά ηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18.06.2012, Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 

απνηεινχκελε απφ ηα αθφινπζα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο :  

- Γεκήηξηνο Κ. Καηξίδεο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο/ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ επί ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

- Αλαζηάζηνο Γ. Υξπζνρνΐδεο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο/ Αεξνλαππεγφο – Μεραληθφο 

- Βαζίιεηνο Α. Παπαδόπνπινο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθό κέινο/ Οηθνλνκνιφγνο 
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εκεηψλεηαη φηη εθ ησλ αλσηέξσ κειψλ, θαη ηα ηξία (3) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

2.3.2 Οη αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπλίζηαληαη: α) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, β) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξίαο, γ) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, δ) ζηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ 

ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ Δηαηξία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν. 

2.3.3 Απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξίαο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε 

πεξηθξνχξεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ν εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. 

2.3.4 Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2013 (01.01.2013-31.12.2013) ζπλεδξίαζε (2) δχν θνξέο. 

2.3.5 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Νφκηκνο Διεγθηήο ηεο Δηαηξίαο, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ παξέρεη άιινπ είδνπο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ Δηαηξία νχηε ζπλδέεηαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κε ηελ Δηαηξία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε 

ακεξνιεςία θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. 

 

3. Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ 

3.1 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη βαζηθέο εμνπζίεο απηήο. 

3.1.1 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε 

εηαηξηθή ππφζεζε θαη λα απνθαίλεηαη γηα φια ηα δεηήκαηα, πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ. Δηδηθφηεξα ε Γεληθή πλέιεπζε 

είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α) ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο λννχληαη θαη νη απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαζψο θαη ηηο επηβαιιφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, 

β) ηελ εθινγή ησλ Διεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ή κεηαξξχζκηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο ,  

δ) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ε) ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ηεο Δηαηξίαο , 

ζη) ηε κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζε νλνκαζηηθέο, 

δ) ηελ παξάηαζε ή ζπληφκεπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο, 

ε) ηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο θαη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ, 

ζ) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
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3.1.2 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γηα ηνπο κεηφρνπο πνπ είλαη απφληεο ή δηαθσλνχλ. 

3.1.3 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο 

εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν, πάληνηε κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν. Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ εκεδαπή, κεηά απφ 

εηδηθή άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε άδεηα. Ζ 

άδεηα απηή δελ απαηηείηαη φηαλ ζηελ πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν 

ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη θαλείο κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

3.1.4 Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, ζπγθαιείηαη 

είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ ζπλεδξίαζή ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ 

ππνινγίδνληαη. ηελ πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ε ρξνλνινγία, ε εκέξα, ε 

ψξα θαη ην νίθεκα, φπνπ ζα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, νη κέηνρνη πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηελ 

ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηα αληηπξνζψπνπ ή ελδερνκέλσο θαη εμ απνζηάζεσο. 

Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

3.1.5 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηψζεθε αθνχ πξνζθιεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ απφ δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ην θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ‟ απηή. 

3.1.6 Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε 

απηή. Δμαηξεηηθψο φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ α) ηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο β) ηε κεηαβνιή 

ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο γ) ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο Δηαηξίαο δ) ηε κεηαηξνπή ησλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζε νλνκαζηηθέο ε) ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ ζη) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ή επηβαιιφκελε απφ δηαηάμεηο λφκσλ, ή γελνκέλε κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, εθηφο αλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, δ) ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3α θαη 3β Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ε) ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 

δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ, ζ) ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ηεο Δηαηξίαο , η) ηελ παξάηαζε ή κείσζε ηεο 

δηαξθείαο ηεο Δηαηξίαο , ηα) ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξίαο , ηβ) ηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, θαη ηγ) θάζε άιιε πεξίπησζε, 

θαηά ηελ νπνία ν λφκνο νξίδεη φηη γηα ηελ ιήςε νξηζκέλεο απνθάζεσο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη ε απαξηία ηεο 
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παξαγξάθνπ απηήο, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

3.1.7 ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή, φηαλ απηφο θσιχεηαη ν 

λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη νξίδεη σο Γξακκαηέα έλα απφ ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο πνπ είλαη παξφληεο, 

κέρξη λα επηθπξσζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ, πνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ζε απηή θαη 

εθιεγεί ην ηαθηηθφ πξνεδξείν. Σν Πξνεδξείν απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε 

ςεθνιέθηε. 

3.1.8 Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Ζ 

εκεξεζία δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξνο ηε πλέιεπζε θαζψο θαη ηηο ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ειεγθηψλ ή ησλ κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε 

εηδηθφ βηβιίν (βηβιίν πξαθηηθψλ) θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο 

πλειεχζεσο. ηελ αξρή ησλ πξαθηηθψλ θαηαρσξείηαη ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ, πνπ είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο πλειεχζεσο νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά ηε 

γλψκε ηνπ κεηφρνπ πνπ ην δήηεζε. Αλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο (1) κφλνλ κέηνρνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνπζία πκβνιαηνγξάθνπ, πνπ πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλειεχζεσο. 

 

3.2 Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη ηξόπνο άζθεζεο ηνπο 

3.2.1 Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ 

3.2.1.1 Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ελ ζρέζεη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, κφλν ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3.2.1.2 ηελ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο 

Άπισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» (Δ.Υ.Α.Δ.), ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο 

(κεηνρέο) ηεο Δηαηξίαο . Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ 

σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. Ζ ηδηφηεηα 

ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record date), ήηνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) 

εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηελ κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξία ην αξγφηεξν ηελ Σξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.1.3 Έλαληη ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.  

3.2.1.4 εκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ 

κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη 
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κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.1.5 Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Κάζε 

κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο 

εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο , νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ κέηνρν λα 

νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Ο 

αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ κεηφρνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην 

κέηνρν απηφλ, β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξίαο , ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξίαο, γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο , ή άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, δ) είλαη ζχδπγνο ή 

ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ). Ο 

δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξία κε ηνπο ίδηνπο 

ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.2 Λνηπά δηθαηψκαηα κεηφρσλ 

3.2.2.1 Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ Δηαηξία 

αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

Σα έγγξαθα απηά πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην γξαθείν ηεο Δηαηξίαο . 

3.2.2.2 Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο 

απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί 

γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε 

ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξίαο , κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ 

ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο , πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν 

ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

3.2.2.3 Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, 

πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ηα 

ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο Δηαηξίαο . 

3.2.2.4 Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί 

ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.2.2.5 Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο απαηηνχκελεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

3.2.2.6 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιιεη γηα κηα κφλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα φια 

ή νξηζκέλα ζέκαηα απφ ηελ Έθηαθηε ή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ 

ιήςε ηνπο, εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά ηελ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ 

απαηηείηαη επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηή δε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη 

λένη κέηνρνη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

3.2.2.7 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία 

θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξία ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο δηεπζπληέο ή άιινπο 

ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα. 

Δπίζεο κε αίηεζε νηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί 

λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 

Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

3.2.2.8 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε 

νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

δεηνχληαη γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη 
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θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 ή 6 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηελ ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 

3.2.2.9 ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 

3.2.2.10 Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο , πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθεξείαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε 

Δηαηξία, πνπ δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο 

πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 3.2.2.11 Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο , πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ 

ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο 

επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φζεο θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν 

εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. 

 

4. ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

4.1 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

4.1.1. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. εκεηψλεηαη φηη 

ν έιεγρνο δηελεξγείηαη εληφο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.. ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο κε αξηζκφ 3/348/19.7.2005.   

4.1.2 Καηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ε Τπεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ βηβιίσλ, 

εγγξάθσλ, αξρείσλ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δηαηξίαο θαη δεηεί ηελ απφιπηε θαη δηαξθή 

ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηεο παξαζρεζνχλ φιεο νη αηηεζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εθ κέξνπο ηεο εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ηελ θαηάξηηζε κίαο Έθζεζεο ε νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ 

νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Ο έιεγρνο δελ 

πεξηιακβάλεη νηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ 

λνκίκνπ ειεγθηή ηεο Δηαηξίαο. 

4.1.3 Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο 

λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο. ε θάζε ειεγρφκελε πεξίνδν επηιέγνληαη νξηζκέλεο 

πεξηνρέο-πεδία ειέγρνπ, ελψ ζε ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ειέγρνληαη θαη εμεηάδνληαη αθελφο κελ ε ιεηηνπξγία θαη 



 

 

ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

31 Γεκεμβπίος 2013 – Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ                                                                                                  - 23 - 

 

νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη αθεηέξνπ ε ιεηηνπξγία ησλ 2 βαζηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, ήηνη ε Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ε Τπεξεζία Δηαηξηθψλ 

Αλαθνηλψζεσλ. 

 

4.2 Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ).  

Ο Όκηινο έρεη επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε πξνεγκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ππνδνκψλ (SAP) πνπ εμαζθαιίδνπλ 

κέζα απφ ζεηξά δηθιίδσλ αζθαιείαο ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Παξάιιεια αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαία βάζε θαιχπηνληαο φια ηα ζεκαληηθά πεδία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αληηπαξαβνιέο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ πξαγκαηηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πξνυπνινγηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ κε επαξθή ιεπηνκεξή εμήγεζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ. ε ζρέζε κε ηνπο Ννκίκνπο 

Διεγθηέο ε Δηαηξεία έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί δηεζλή ειεγθηηθή εηαηξεία ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ γηα ηελ κεηξηθή θαη ηελ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία.  Οη ηαθηηθνί ειεγθηέο ελεκεξψλνπλ ζε εηήζηα βάζε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ  ζρεηηθά κε ηπρφλ αδπλακίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηδίδνπλ δήισζε αλεμαξηεζίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν γηα ηνπο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο θαη εμεηάδεη αλ νη 

θίλδπλνη απηνί είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη, έρνπλ εθηηκεζεί επαξθψο θαη αλ ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο είλαη 

απνηειεζκαηηθφο. 

 

5. Λνηπά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά όξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξίαο 

Γελ πθίζηαληαη θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή άιια δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξίαο. 

 

6. Πξόζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 ζηελ Δπεμεγεκαηηθή 

Έθζεζε πνπ αθνινπζεί. 

 

VII. Τπνρξεώζεηο πιεξνθόξεζεο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3371/2005 γηα ηελ εηαηξεία 

ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

 Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απνηειείηαη απφ 13.000.000 θνηλέο αλψλπκεο κεηνρέο. Όιεο νη κεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηελ Καηεγνξία ηεο Μηθξήο θαη Μεζαίαο 

Κεθαιαηνπνίεζεο. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

 Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ. 

 Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο (Π.Γ. 51/1992) κε πνζνζηά άλσ ηνπ 5% είλαη νη : αξάληεο Γεψξγηνο ηνπ 

Αζαλαζίνπ, αξάληε Λνπθία ηνπ Αζαλαζίνπ, αξάληε Μαξία ζπδ. Αζαλαζίνπ.  
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 Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ δελ ππάξρνπλ.  

 Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή 

πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 Οη θαλφλεο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην Κ.Ν. 2190/1920. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ 

έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη.  

 Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία θαη νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή 

ιήγνπλ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, 

νη νπνίεο πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο 

ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.  

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην 29  Μαξηίνπ 2014 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο  Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Παξαθαινχκε ηνπ θχξηνπο κεηφρνπο φπσο εγθξίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο. 

 

Αιεμαλδξνχπνιε, 29 Μαξηίνπ 2014 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ. 

 

 

 

Λνπθία Α. αξάληε 
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Γ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. (ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ) 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. (ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ) (ε Δηαηξεία) νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.  

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ 

λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα 

απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη θαη ν δείθηεο “Απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ” (EBITDA) ηνπ Οκίινπ ήηαλ θαη γηα ηε ρξήζε 2013 αξλεηηθφο ήηνη -

6.618ρηι.€, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ (αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο, 

ζπλερηδφκελε επηδείλσζε θαζαξήο ζέζεο) ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Οκίινπ λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. ηε ζεκείσζε (3.2) ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 

αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζρεδηαζηεί απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ. ηελ Γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη  επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

α. ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 

παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

β. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο 

ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 

37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Ζξάθιεην , 29 Μαξηίνπ 2014 

 

O Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 
Δκκαλνπήι Νηθ. Γηακαληνπιάθεο 

 

 Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13 101 
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Γ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

( ηπρόλ δηαθνξέο ζηα ζύλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο)  

 

 

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ.» ζηηο 29.03.2014 

θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.akritas.gr. θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

ρψξν ηνπ Υ.Α.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή  Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαδηαηχπσζε θνλδπιίσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

Οξηζκέλα θνλδχιηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλαδηαηππψζεθαλ βάζεη ηνπ ΓΛΠ 8 ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19, ιεπηνκέξεηεο 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 39. 

  

http://www.akritas.gr/
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1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

εκ.

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6 61.068.751 63.931.411 56.593.523 59.129.534

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 7 930.000 930.000 930.000 930.000

Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 54.757 71.589 54.386 71.589

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 2, 9 - - 1.251.741 735.303

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 120.716 119.961 120.716 119.961

62.174.224 65.052.961 58.950.367 60.986.388

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 11 8.571.147 13.858.572 8.039.058 12.848.931

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 12 9.776.543 11.886.308 9.888.534 14.094.938

Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 12 3.536.178 2.888.767 3.519.685 2.684.484

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε 13 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 195.305 389.236 117.307 307.342

23.409.172 30.352.883 22.894.584 31.265.696

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 85.583.397 95.405.845 81.844.951 92.252.083

ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 15 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Γηαθνξά ππεξ ην άξηην 15 31.345.252 31.345.252 31.345.252 31.345.252

Απνζεκαηηθά  επελεθηίκεζεο αθηλήησλ ΓΠΥΑ1 16 2.680.958 2.883.382 2.680.958 2.883.382

Λνηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 16 11.069.137 11.069.137 11.069.137 11.069.137

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (34.252.982) (19.999.147) (34.274.327) (19.224.108)

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο 23.842.365 38.298.624 23.821.019 39.073.663

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 23.842.365 38.298.624 23.821.019 39.073.663

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 17 21.675.640 17.286.902 21.675.640 16.154.902  

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο 18 10.410 20.711 - -  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 19 7.321.421 5.051.460 7.282.490 5.001.046  

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 20 1.163.696 1.088.352 1.163.696 1.088.352

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 21 2.173.661 2.317.614 2.173.661 2.317.614

Λνηπέο πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 22 417.143 255.000 417.143 255.000

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 32.761.973 26.020.040 32.712.631 24.816.914

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 23 8.394.063 8.103.197 7.451.056 7.281.515

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 23 318.243 193.988 314.720 191.771

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 17 13.662.006 12.549.357 12.206.799 11.009.471

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 17 1.584.669 6.733.601 352.132 6.428.357

Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (βξαρππξφζεζκεο) 18 10.565 21.976 - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 23 5.009.513 3.485.062 4.986.593 3.450.393

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 28.979.059 31.087.181 25.311.301 28.361.506

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 61.741.032 57.107.221 58.023.931 53.178.421

ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 85.583.397 95.405.845 81.844.951 92.252.083

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔIΑ
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2. Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ  

 

εκ.

πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Πσιήζεηο 5 31.366.430 42.422.434 30.720.220 40.717.561

Κφζηνο πσιεζέλησλ 24 (33.401.545) (42.622.127) (32.964.542) (40.640.652)

Μεηθηό Κέξδνο (2.035.115) (199.693) (2.244.321) 76.908

Έμνδα δηνίθεζεο 25 (2.506.004) (2.550.489) (1.929.179) (2.028.239)

Έμνδα δηάζεζεο 25 (3.417.657) (4.009.428) (3.184.958) (3.554.865)

Λνηπά έζνδα 26 1.132.689 1.187.358 1.132.689 1.186.755

Λνηπά έμνδα 26 (2.559.065) (665.035) (2.559.065) (665.035)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ  Υξεκαηνδνηηθώλ & 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ (9.385.153) (6.237.287) (8.784.835) (4.984.476)

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 27 (344) - (1.631.331) (1.447.744)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 28 272 3.274 241 3.221

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 28 (2.801.073) (3.212.924) (2.555.274) (2.946.376)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (12.186.298) (9.446.938) (12.971.200) (9.375.374)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 29 (2.067.537) (606.590) (2.079.020) (590.298)

Πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο 29 - (15.000) - (15.000)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (Α) (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο ζηνηρείσλ θαζαξήο ζέζεο 19 (202.424) - (202.424) -

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ΓΛΠ 19 39 - 333.107 - 333.107

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β) (202.424) 333.107 (202.424) 333.107

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) (14.456.259) (9.735.421) (15.252.643) (9.647.566)

Κέξδε απνδνηέα ζε:   

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  απνδνηέα ζε:   

Ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο (14.456.259) (9.735.421) (15.252.643) (9.647.566)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - -

Αξηζκφο κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή  ζε € 30 (1,0964) (0,7745) (1,1577) (0,7626)

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012  1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ & Δπελδπηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ 
(9.385.153) (6.237.287) (8.784.835) (4.984.476)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
(6.617.748) (3.435.970) (6.348.959) (2.530.444)

Απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ (12.186.298) (9.446.938) (12.971.200) (9.375.374)

Απνηειέζκαηα κεηά από  θόξνπο (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

Φόξνη (2.067.537) (621.590) (2.079.020) (605.298)

Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα (2.801.145) (3.209.650) (4.186.364) (4.390.899)

Απνζβέζεηο (2.913.907) (2.950.367) (2.582.378) (2.603.081)

Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο 146.502 149.050 146.502 149.050

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Σξέρνπζαο Υξήζεο 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2013 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.999.147) 38.298.624 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  - (202.424) (202.424) (14.253.835) (14.456.259)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2013 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.252.982) 23.842.365 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2013 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.224.108) 39.073.663 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (202.424) (202.424) (15.050.220) (15.252.643)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2013 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.680.958 13.750.095 (34.274.327) 23.821.019 

Δλνπνηεκέλα

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Δηαηξείαο
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Κίλεζε Ίδησλ Κεθαιαίσλ Πξνεγνύκελεο Υξήζεο 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (10.195.381) 48.102.389 

Δπίδξαζε αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19  - (68.345) (68.345)

Τπόινηπν ηελ 01/01/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (10.263.726) 48.034.045 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  -  - (9.735.421) (9.735.421)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.999.147) 38.298.624 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Κεθάιαην           

ππεξ ην άξηην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο

ύλνιν 

απνζεκαηηθώλ

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαησλ

Τπόινηπν ηελ 01/01/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (9.508.197) 48.789.573 

Δπίδξαζε αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19  - (68.345) (68.345)

Τπόινηπν ηελ 01/01/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (9.576.542) 48.721.228 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  - (9.647.566) (9.647.566)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2012 13.000.000 31.345.252 1.095.521 1.520.607 8.453.010 2.883.382 13.952.519 (19.224.108) 39.073.663 

Δηαηξείαο

 

Δλνπνηεκέλα

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
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4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ  

 

 

εκ.

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Κέξδε πξν θφξσλ ( ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ) (12.186.298) (9.446.938) (12.971.200) (9.375.374)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 6, 8 2.913.907 2.950.367 2.582.378 2.603.081

Πξνβιέςεηο (1.047.522) 766.513 (1.035.773) 766.513

Απνηειέζκαηα απφ εθπνίεζε παγίσλ (θέξδε ) / δεκίεο 1.132 (308) 344  - 

Απνκεηψζεηο επελδχζεσλ  -  - 1.630.987  - 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 28 2.800.801 3.174.711 2.555.033 2.943.155

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα) (106.522) (98.186) (106.522) (98.186)

Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο (7.624.502) (2.653.840) (7.344.753) (3.160.811)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο      

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 6.287.425 259.204 5.809.873 2.436.479

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ 1.773.648 7.378.097 1.254.915 5.409.519

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ ( πιελ Σξαπεδψλ ) 1.345.854 5.934.468 1.504.686 5.522.050

1.782.425 10.917.929 1.224.722 10.207.238

Μείνλ : 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 28 2.597.469 3.189.044 2.351.669 2.957.435

Πιεξσκέο θφξσλ (124.255) 70.424 (122.949) 70.424

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) (690.788) 7.658.461 (1.003.998) 7.179.378

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ 201.388 330 201.388  - 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6, 8 (35.547) (173.889) (29.508) (45.825)

Δηζπξάμεηο απφ ηελ εθπνίεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6  - 3.408  - 330

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 28 272 3.274 241 3.221

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) 166.113 (166.878) 172.121 (42.275)

Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  352.455 (8.090.527) 641.841 (7.821.630)

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο  (21.711) (32.045)  -  - 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (γ) 330.744 (8.122.572) 641.841 (7.821.630)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ηεο ρξήζεσο  (α) + (β) +(γ) (193.931) (630.989) (190.036) (684.527)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο 389.236 1.020.226 307.342 991.869

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 195.305 389.236 117.307 307.342

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔIΑ

Έκκεζε κέζνδνο
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Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1. Γεληθά  

Ζ ΑΚΡΗΣΑ ΑΔ θαη ε ζπγαηξηθή ηεο AKRITAS Bulgaria EAD (πξψελ EMOS Ltd) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

παξαγσγήο ηερλεηήο μπιείαο. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο φκνξεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Ζ 

Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Αλεξανδπούπολη, υκπάηη Οικονόμος 3, Σ.Κ. 68100. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

Δηαηξείαο είλαη www.akritas.gr. Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγθξηζεί πξνο 

έθδνζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 29 Μαξηίνπ 2014. 

2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο, AKRITAS Bulgaria EAD, Βνπιγαξηθήο Δζληθφηεηαο. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία έρεη έδξα ηε 

φθηα θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξά ηε ζπιινγή θαη πψιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο θαζψο θαη ηελ βηνκεραλνπνίεζε 

(επέλδπζε) γπκλήο κνξηνζαλίδαο. Σν πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο αλέξρεηαη ζε 100%. Ζ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

3. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

3.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚΡΗΣΑ ΑΔ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

01.01.2013 κέρξη 31.12.2013 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ). Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Οκίινπ. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο 

θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Νν 4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going-concern basis). Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απνηίκεζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (επελδπηηθψλ αθηλήησλ) ζηελ εχινγε αμία. Ζ αξρή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε εηαηξεία ζα έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Οη ινγηζηηθέο 

αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε εηαηξία γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2013, είλαη ζπλεπείο 

κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2012 κε 

εμαίξεζε ηελ ππνρξεσηηθή αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19.  

 

 

 

http://www.akritas.gr/
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3.2 Αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (GOING CONCERN) 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε παξαπάλσ αξρή εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή παξά ην γεγνλφο φηη πθίζηαληαη 

παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα θαη ζρεηίδνληαη : κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Κιάδνπ, ηε ξεπζηή 

θαηάζηαζε ζηνλ εζληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη  ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε. Οη παξαπάλσ ζπληζηψζεο ζπλζέηνπλ 

έλα εμαηξεηηθά δπζκελέο πεξηβάιινλ πνπ επηδξά ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ 

θαη ζηνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο ηνπ απφδνζεο ζπλνιηθά. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

δαλεηαθνχ ρξένπο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο πνπ εγθξίζεθε ηελ 18
ε
 Μαξηίνπ 2014 απφ ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο πξνβιέπεηαη : α) αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνζνχ 20,8 εθαη. επξψ κε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ ην έηνο 2023 β) πεξίνδν ράξηηνο 18 κελψλ ζηηο πιεξσκέο θεθαιαίνπ γ) εηδηθή έγθξηζε 

πηζησηηθνχ νξίνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνζνχ 5,5 εθαη. επξψ δ) αλαλέσζε πθηζηάκελσλ πηζησηηθψλ γξακκψλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξίδνπλ νπζησδψο ην βξαρπρξφλην θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ ζην ζρέδην δξάζεο πνπ έρεη εθπνλήζεη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη 

κέηξα γηα : α) ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ πσιήζεσλ ζηελ εζληθή αγνξά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο 

ηεο εηαηξείαο β) ηε βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ πσιήζεσλ ιφγσ αξηηφηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο γ) βειηίσζεο ησλ φξσλ αγνξάο ησλ βαζηθψλ Ά πιψλ (μχινπ θαη θφιιαο). 

 

3.3 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 

Αρτές, Νέα Πρόησπα, Γιερμηνείες, αναθεωρήζεις και ηροποποιήζεις σθιζηάμενων Προηύπων ηα οποία έτοσν ηεθεί 

ζε ιζτύ και έτοσν σιοθεηηθεί από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή κεηαγελέζηεξα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζπγθξηηηθά 

κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη πξνζαξκνγέο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο».  

Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» - Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ 

Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ  

 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο»  

 Αλαζεψξεζε ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» 

 ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο Απνγχκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ Οξπρείνπ» 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - 

Κξαηηθά δάλεηα  

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο Πξνηχπσλ Κχθινο 2009 – 2011: Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε 

«Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν 
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απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΠΥΑ 1, ΓΛΠ 1, 

ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 34. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ 

νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

 

Γελ πθίζηαηαη νχηε αλακέλεηαη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ άλσ πξνηχπσλ. 

 

Νέα Πρόησπα, Γιερμηνείες, αναθεωρήζεις και ηροποποιήζεις σθιζηάμενων Προηύπων ηα οποία δεν έτοσν ακόμα 

ηεθεί ζε ιζτύ ή δεν έτοσν εγκριθεί από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη 

 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. πγθεθξηκέλα: 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) (Σν παξφλ Πξφηππν δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 

 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» 

(Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο», ΓΛΠ 27 

«Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) (Σα πξναλαθεξζέληα 

Πξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.) 

 Οδεγφο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν, 

Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη 

ΓΠΥΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) (Οη 

παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013.) 

 Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΗ ΓΛΠ 27) (εθαξκνγή γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) (Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013.) 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (εθαξκνγή 

γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) (Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 

εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.) 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην 

Αλαθηήζηκν Πνζφ Με-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) (Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.) 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» - 

Αληηθαηάζηαζε παξαγψγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 
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πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) (Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.) 

 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) (Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.) 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Πξφγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ: 

Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή απφ 01/07/2014) (Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.) 

 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή απφ 01/01/2016) 

(Σν ελ ιφγσ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.) 

 Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013». ηνλ Κχθιν 2010 - 

2012 πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΠΥΑ 2, ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 8, ΓΠΥΑ 13, ΓΛΠ 16, 

ΓΛΠ 24 θαη ΓΛΠ 38 ελψ ζηνλ Κχθιν 2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Πξφηππα ΓΠΥΑ 1, 

ΓΠΥΑ 3, ΓΠΥΑ 13 θαη ΓΛΠ 40. Οη βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 

2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Οη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Με βάζε ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 

 

3.4 Δλνπνίεζε 

(α) Βάζη ενοποίηζης  

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο θαη ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο AKRITAS Bulgaria EAD.Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία ελνπνηείηαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελνπνίεζεο.  

 (β) Θσγαηρικές 

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη 

ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη 

πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο 

κεζφδνπ αγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ 

κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο. Σα 

εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία 

επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο 

ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 
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απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. 

3.5 Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 σο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πξνδηαγξάθνληαη απηνί πνπ εμεηάδνληαη εζσηεξηθά απφ 

ηελ Γηνίθεζε σο ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνκεαθψλ απνδφζεσλ θαη θηλδχλσλ.  

3.6 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξνχληαη βάζεη ηνπ Δπξψ, ηνπ πξσηεχνληνο 

λνκίζκαηνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο Διιάδαο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε 

Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα (επξψ) κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο 

εχινγεο αμίαο. Ζ ηζνηηκία Euro / BGN (Leva Βνπιγαξίαο), ζηα πιαίζηα ελζσκάησζεο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ επξσδψλε, 

έρεη θιεηδψζεη ζηελ ηζνηηκία 1 EURO = 1.95583 BGN. 

(γ) Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ 

Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο: 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο ηεο πεξηφδνπ (εθηφο εάλ ε κέζε ηζνηηκία δελ 

είλαη ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο επίδξαζεο ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία πεξίπησζε ηα έζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ) θαη νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε επηρείξεζε εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηνπ δαλεηζκνχ πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο αληηζηάζκηζε ηεο επέλδπζεο απηήο, θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ πψιεζε επηρείξεζεο 

εμσηεξηθνχ, νη ζπζζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο κέξνο ηνπ 

θέξδνπο ή δεκίαο απφ ηε πψιεζε. Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
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εμαγνξά επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδνληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

εμσηεξηθνχ θαη κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. 

3.7 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν θφζηνο 

θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο κπνξεί επίζεο 

λα πεξηιακβάλεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ αγνξά απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηα νπνία είραλ θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη 

ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο 

επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε 

δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 Καηεγνξία Παγίσλ πλη/ηεο Ωθέιηκε Εσή 

- Κηίξηα- ηερληθά έξγα 2,5%-4% 25 έσο 40 έηε  

- Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 4,00 %  25 έηε  

- Απηνθίλεηα 6,25 %  16 έηε  

- Λνηπφο εμνπιηζκφο 10,00 % 10 έηε  

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ.  

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ηα 

ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. 

3.8 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία εθηηκάηαη ζε 10 ρξφληα. Γαπάλεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ Όκηιν 

αλαγλσξίδνληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέηνηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία 

γεληθψλ εμφδσλ. 

3.9 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε 
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κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο 

απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.  

3.10  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη 

ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηα έμνδα ζρεδηαζκνχ, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη 

αλαινγία ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

3.11  Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα 

πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. 

3.12  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο 

κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. 

3.13  ηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο πώιεζε θαη κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

Σα ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (ή νκάδεο ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε) ηαμηλνκνχληαη σο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θαζαξήο 

ηηκήο πψιεζεο, εάλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ηνπο. 

3.14  Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ 

απνθηάηαη. Σν θφζηνο θηήζεσο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξη νη 

ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ 

ζπλαιιαγή ινηπά έμνδα θαη θφξνπο, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
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3.15  Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ 

Οκίινπ ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα 

εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ 

νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά εμνθιήζηκεο ηαμηλνκνχληαη 

σο ππνρξεψζεηο. Σα κεξίζκαηα απηψλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

3.16  Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ 

επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ο αλαβαιιφκελνο 

θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ 

Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

3.17  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη 

δεδνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ κεηξηθή Δηαηξία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ζχλνιν 

ησλ εξγαδφκελσλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλακέλεηαη λα αθππεξεηήζνπλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. χκθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20 ε κεηξηθή εηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο 

ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ 

θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην 

χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε 

πεξίπησζε απφιπζεο. Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία εµπίπηνπλ ζηα πξνγξάµµαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα µε ην ΓΛΠ19 – «Παξνρέο 
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Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε 

παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην 

θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή 

κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 80 ηνπ ΓΛΠ19 «ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ 

παξνρψλ». Ζ παξάγξαθνο απηή νπζηαζηηθά πξνηξέπεη ηε ρξήζε επηηνθηαθήο θακπχιεο (Yield Curve) σο πξνηηκεηέα 

κέζνδν γηα ην ΓΛΠ19   ε νπνία βαζίδεηαη ζε δείθηεο νκνιφγσλ. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο 

ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.  

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 θαη έπεηηα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη εμ' 

νινθιήξνπ θαη άκεζα ζην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ην αλαινγηζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ Καηάζηαζε 

Αλαγλσξηζκέλσλ Κεξδψλ/Εεκηψλ (Other Comprehensive Income) ηεο πεξηφδνπ πνπ έγηλε ε κεηαβνιή. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. 

3.18  Δπηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα 

εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ 

έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ 

πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο 

έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

3.19  Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη απνδεκηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: α) 

Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ β) Δίλαη πηζαλφλ φηη 

ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο γ) Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε 

πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα 

είλαη κηθξή. 
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3.20  Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά 

απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ 

ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. 

ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

(δ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

3.21  Μηζζώζεηο 

(α) Δηαηξεία Οκίινπ σο κηζζσηήο 

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ 

κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 

απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε 

πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο 

νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ 

εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

(β) Δηαηξεία Οκίινπ σο εθκηζζσηήο 

Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο απαίηεζε. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο 

αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Σν έζνδν απφ ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή 

πεξηνδηθή απφδνζε. Πάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο 
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αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε 

ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

3.22  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ 

ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

3.23  Δπελδύζεηο θαη ινηπά (πξσηνγελή) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

(i) Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, (ii) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα, (iii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ θαη (iv) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε ηνπο. 

Αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία πιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ησλ 

άκεζσλ δαπαλψλ απφθηεζεο, ζπλαιιαγήο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη επαλεμεηάδεηαη θαη αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά. 

 (i) Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε θακηά απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 

επελδχζεηο. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα 

πξνθχπηνληα θέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Καηά ηελ πψιεζε ή ηε δηαγξαθή ή ηελ 

απνκείσζε ηεο επέλδπζεο ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο, πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

(ii) Απαηηήζεηο θαη δάλεηα: Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ (θαη πνπ 

είλαη εθηφο ησλ ζπλήζσλ πηζησηηθψλ νξίσλ), απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα 

δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

(iii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ: Αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη 

πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ 

απνηίκεζε ηελ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

(iv) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε ηνπο: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη 

πξνθαζνξηζκέλε ιήμε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαθξαηνχκελα έσο ηε ιήμε, φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο δηαθξαηνχληαη γηα αφξηζην ή κε πξνθαζνξηζκέλν 

δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Οη δηαθξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε επελδχζεηο 

απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Κέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πξνθχπηεη 

απφ ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο 
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πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο 

νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, κε αλαθνξά ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, κε αλάιπζε 

πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο επελδχζεσλ.  

3.24  Καζνξηζκόο ηεο εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Δχινγε αμία νξίδεηαη σο ε ηηκή ζηελ νπνία ζα πσιεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή 

κε) ή ε ηηκή πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο ππνρξέσζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή κε) ζε κηα θαλνληθή 

ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο 

ππνζέηνπκε φηη ε ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξέσζεο ιακβάλεη 

ρψξα είηε: (i) ζηελ θχξηα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε ή (ii) ειιείςεη θχξηαο αγνξάο, ζηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξείηαη φηη είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκν ζε κηα θχξηα αγνξά αλ νη ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα 

ρξεκαηηζηήξην, κεζίηε, επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, κηα ππεξεζία ηηκνιφγεζεο ή έλα ξπζκηζηηθφ θνξέα θαη απηέο νη ηηκέο 

εθθξάδνπλ ηξέρνπζεο θαη ηαθηηθά δηελεξγνχκελεο αγνξαίεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Μηα νληφηεηα δελ 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εμαληιεηηθή έξεπλα φισλ ησλ πηζαλψλ αγνξψλ γηα λα εληνπίζεη ηελ θχξηα αγνξά ή, 

απνπζία θχξηαο αγνξάο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο επιφγσο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Απνπζία ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ην αληίζεην, ε αγνξά ζηελ νπνία κηα νληφηεηα ζα πξαγκαηνπνηνχζε 

θαλνληθά κηα ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη φηη 

είλαη ε θχξηα αγνξά ή, απνπζία θχξηαο αγνξάο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά. Δάλ ππάξρεη θχξηα αγνξά γηα ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ζηελ αγνξά απηή 

(είηε ε ηηκή απηή είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε, είηε εθηηκάηαη κε ηε ρξήζε άιιεο ηερληθήο απνηίκεζεο), αθφκα θαη εάλ ε 

ηηκή ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά είλαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Σν 

ΓΠΥΑ 13 θαζνξίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα κνληέια (παξαηεξήζηκα ή κε ζηνηρεία). Σα παξαηεξήζηκα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη αληινχληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ηα κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε παξαδνρέο 

ηεο Γηνίθεζεο. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ππνινγίδνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηεξηδφκελνη ζε 

ζρεηηθφ πιαίζην πνπ θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζή ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε 

ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 
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4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, σζηφζν επαλεμεηάδνληαη 

δηαξθψο ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα. 

 

Ωθέιηκεο δσέο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ θαη εμνπιηζκόο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο: Ζ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ πξνζδηνξίδεη 

ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηνλ Πξνβαηψλα Ν. Έβξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθηηκήζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ζ δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο 

δσέο θαηαζηνχλ κηθξφηεξεο θαη ζα πξνβεί ζε επαλεθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ απαμηψλνληαη ηερλνινγηθά.  

 

Πξόβιεςε θόξνπ εηζνδήκαηνο: Απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ Όκηιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη 

αβέβαηνο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθά αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιινκέλε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 

 

Δύινγε αμία εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ: Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε γηα αλαθηεζηκφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο επηζθαιή ή κε θαη ηελ επηκέηξεζε 

ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηα ηειεπηαία επίθαηξα ζηνηρεία, σζηφζν ην 

γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ελδερφκελα λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.  

 

Δύινγε αμία απνζεκάησλ: Οη θξίζεηο θαη νη γλψζεηο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ απαμίσζε ή φρη ηνπ ππνινίπνπ 

ησλ απνζεκάησλ ππφθεηηαη ηφζν ζε ππνθεηκεληθά (θξίζε ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ απνζέκαηνο) φζν θαη ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (θπζηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ απνζέκαηνο). 

5. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 σο ηνκείο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πξνδηαγξάθνληαη απηνί πνπ εμεηάδνληαη εζσηεξηθά απφ 

ηελ Γηνίθεζε σο ζεκαληηθνί ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνκεαθψλ απνδφζεσλ θαη θηλδχλσλ. Με ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο ηεο ζπγαηξηθήο AKRITAS Bulgaria EAD ζηo Chirpan Βνπιγαξίαο ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή εμεηάδεηαη δηαθεθξηκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε θαη παξνπζηάδεηαη επνκέλσο σο ηνκέαο. 
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Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά θαηεγνξία έρνπλ σο εμήο :  

 

 

Οη γεσγξαθηθέο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά εκπνξηθή δηεχζπλζε έρνπλ σο εμήο : 

 

 

Οη κεησκέλεο πσιήζεηο εμσηεξηθνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο λα ηεξκαηίζεη δεκηνγφλεο πξαθηηθέο 

πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΚΡΗΣΑ AKRITAS ΔΝΓΟΣΟΜΔΑΚΔ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΘΕΣΗΣ A.E. BULGARIA EAD ΤΝΑΛΛΑΓΔ

Ενζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 57.523.523 4.475.228 - 61.998.751

Λοιπά μη κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ενεπγηηικού 1.426.844 371 (1.251.741) 175.473

Λοιπό ενεπγηηικό 22.894.584 898.322 (383.734) 23.409.172

Σύνολο ενεπγηηικού 81.844.951 5.373.921 (1.635.475) 85.583.397

Σύνολο ςποσπεώζεων 58.023.931 4.098.643 (381.542) 61.741.032

Πποζθήκερ μη κςκλοθ.πεπιοςζιακών ζηοισείων 29.508 6.039 - 35.547

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΗΣΑ AKRITAS ΔΝΓΟΣΟΜΔΑΚΔ ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ A.E. BULGARIA EAD ΤΝΑΛΛΑΓΔ

Κύκλορ επγαζιών 30.720.220 5.240.899 (4.594.689) 31.366.430

Μικηό αποηέλεζμα (2.244.321) 244.603 (35.397) (2.035.115)

Χπημαηοοικονομικά έζοδα 241 31 - 272

Χπημαηοοικονομικά έξοδα (2.555.274) (245.799) - (2.801.073)

Καθαπά σπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα (2.555.033) (245.768) - (2.800.801)

Κέρδη / (ζημίες) προ θόρων (12.971.200) (810.689) 1.595.591 (12.186.298)

Φόπορ ειζοδήμαηορ (2.079.020) 4.226 7.257 (2.067.537)

Καθαρά κέρδη (15.050.220) (806.464) 1.602.848 (14.253.835)

Αποζβέζειρ (2.582.378) (328.400) (3.129) (2.913.907)

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Μνξηνζαλίδα - Μειακίλε 27.710.386 38.595.740

Polytheta / Postforming 3.132.132 3.369.407

Δκπνξεχκαηα/ Ά χιεο / Λνηπά 523.912 457.286

ύλνιν 31.366.430 42.422.434

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Bνξείνπ Διιάδνο 12.176.233 15.716.944

Ννηίνπ Διιάδνο 7.639.134 8.335.218

Δμσηεξηθνχ 11.551.063 18.370.271

ύλνιν 31.366.430 42.422.434

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
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6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα νηθφπεδα θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα 

ΓΠΥΑ (1/1/2004) ζην ηεθκαηξφκελν θφζηνο (deemed cost), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1. Ωο «ηεθκαηξφκελν» 

θφζηνο ζεσξείηαη ε εχινγε αμία ησλ παγίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε κεηά 

απφ κειέηε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηψλ. Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ βάζεη ηεο αγνξαίαο αμίαο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε 

θαζαξή απφ ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγνχλ πηζηψζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. Δπί 

ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ 43,7 εθαηνκκπξίσλ επξψ πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ (2012: 43,6 εθαη. €). 

 

Πίλαθεο Παγίσλ – Σξέρνπζα Υξήζε : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γήπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο Μεηαθ. Μέζα

Έπηπια θιπ 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνια

Κόζηνο ή εθηίκεζε

31.12.2012 8.019.934 19.552.866 55.078.573 1.282.372 1.031.930 0 84.965.675

Πξνζζήθεο Υξήζεο - - 27.400 - 2.108 - 29.508

Μεηψζεηο ρξήζεο - - (212) - (17.008) - (17.220)

ύλνια 31.12.2013 8.019.934 19.552.866 55.105.761 1.282.372 1.017.030 0 84.977.963

Απνζβέζεηο  

31.12.2012 - 3.904.845 20.102.810 989.175 839.312 - 25.836.141  

Απνζβέζεηο Υξήζεο - 459.648 1.988.673 70.538 46.316 - 2.565.175

Απνζβέζεηο κεηψζεσλ - - (211) - (16.665) - (16.876)

ύλνια 31.12.2013 - 4.364.493 22.091.271 1.059.713 868.964 - 28.384.440  

Αλαπόζβεζηε αμία  

ύλνια 31.12.2013 8.019.934 15.188.374 33.014.489 222.660 148.066 0 56.593.523

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 Γήπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο Μεηαθ. Μέζα

Έπηπια θιπ 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνια

Κόζηνο ή εθηίκεζε

31.12.2012 8.019.934 23.118.821 56.800.336 1.503.928 1.105.702 213.323 90.762.045  

Πξνζζήθεο Υξήζεο - - 28.005 - 2.108 5.009 35.123

Μεηψζεηο ρξήζεο - - (212) - (17.008) - (17.220)

Πσιήζεηο Υξήζεο - - - - (3.918) - (3.918)  

Μεηαθνξέο - - 2.679 - - (2.679) -

ύλνια 31.12.2013 8.019.934 23.118.821 56.830.809 1.503.928 1.086.885 215.654 90.776.031

Απνζβέζεηο  

31.12.2012 - 4.273.722 20.532.039 1.142.960 881.914 - 26.830.634

Απνζβέζεηο Υξήζεο - 594.798 2.157.914 90.056 53.883 - 2.896.651

Απνζβέζεηο κεηψζεσλ - - (211) - (16.665) - (16.876)

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ - - - - (3.129) - (3.129)

ύλνια 31.12.2013 - 4.868.520 22.689.742 1.233.015 916.003 - 29.707.280

Αλαπόζβεζηε αμία

ύλνια 31.12.2013 8.019.934 18.250.301 34.141.067 270.913 170.882 215.654 61.068.751

Ο ΟΜΗΛΟ
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Πίλαθεο Παγίσλ – Πξνεγνύκελε Υξήζε : 

 

 

ην θφζηνο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πεξηιακβάλνληαη θαη θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη θαηαζθεπαζηηθνχ ζηαδίνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο πνζνχ 420.291 επξψ. Σα πάγηα πνπ θαηέρνληαη κε ζπκβάζεηο leasing αθνξνχλ επηβαηηθά κεηαθνξηθά κέζα 

θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ηελ 31.12.2013 ηνπο αλέξρεηαη ζε 48.254 επξψ. 

7. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα εθηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηελ 31.12.2010 απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή. Σα άκεζα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επελδπηηθά αθίλεηα αλήιζαλ ζε 5.024 επξψ (2012: 12.869 επξψ).   

 

 Γήπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο Μεηαθ. Μέζα

Έπηπια θιπ 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνια

Κόζηνο ή εθηίκεζε

31.12.2011 8.019.934 19.547.581 55.055.812 1.276.739 1.020.663 0 84.920.730

Πξνζζήθεο Υξήζεο 5.285 22.761 5.633 11.267 44.945

Μεηψζεηο ρξήζεο -

Πσιήζεηο ρξήζεο -  

Μεηαθνξέο -

ύλνια 31.12.2012 8.019.934 19.552.866 55.078.573 1.282.372 1.031.930 0 84.965.675

Απνζβέζεηο  

31.12.2011 - 3.432.172 18.108.761 918.466 779.367 - 23.238.766  

Απνζβέζεηο Υξήζεο - 461.197 1.994.049 70.709 59.945 - 2.585.900

Απνζβέζεηο κεηψζεσλ

Μεηαθνξέο 11.475 11.475

ύλνια 31.12.2012 - 3.904.845 20.102.810 989.175 839.312 - 25.836.141  

Αλαπόζβεζηε αμία  

ύλνια 31.12.2012 8.019.934 15.648.022 34.975.763 293.197 192.618 0 59.129.534

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 Γήπεδα Κηίξηα

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο Μεηαθ. Μέζα

Έπηπια θιπ 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνια

Κόζηνο ή εθηίκεζε

31.12.2011 8.019.934 23.113.536 56.684.328 1.536.174 1.092.243 180.700 90.626.914  

Πξνζζήθεο Υξήζεο - 5.285 23.723 5.633 13.459 130.190 178.291

Μεηψζεηο ρξήζεο - - - - - - -

Πσιήζεηο Υξήζεο - - - (43.160) - - (43.160)  

Μεηαθνξέο - - 92.285 5.281 - (97.566) -

ύλνια 31.12.2012 8.019.934 23.118.821 56.800.336 1.503.928 1.105.702 213.323 90.762.045

Απνζβέζεηο  

31.12.2011 - 3.665.899 18.371.733 1.070.132 814.053 23.921.817

Απνζβέζεηο Υξήζεο 596.348 2.160.306 108.182 67.860 2.932.697

Απνζβέζεηο κεηψζεσλ -

Μεηαθνξέο 11.475 - - - 11.475

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ - - (35.355) - (35.355)

ύλνια 31.12.2012 - 4.273.722 20.532.039 1.142.960 881.914 - 26.830.634

Αλαπόζβεζηε αμία

ύλνια 31.12.2012 8.019.934 18.845.099 36.268.297 360.969 223.789 213.323 63.931.411

Ο ΟΜΗΛΟ

 2013 2012

ηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 930.000 2.248.525

Πξνζζήθεο 01/01-31/12

Μεηαθνξέο / Αλαηαμηλφκεζε θνλδπιίσλ  - (1.318.525)

ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 930.000 930.000

Έζνδα από κηζζώκαηα 10.131 12.664

Άκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζρεηηθά κε επελδχζεηο ζε αθίλεηα 5.024 12.869

01/01 -31/12
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8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ SAP. 

 

9. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο (AKRITAS Bulgaria EAD) έρεη σο εμήο : 

 

10. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

11. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Αύια πάγηα Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία

Κφζηνο ή εθηίκεζε 01.01.2013 466.546 461.881

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 424 0

ύλνια 31.12.2013 466.970 461.881

Απνζβέζεηο 01.01.2013 -394.957 -390.292

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -17.256 -17.203

Απνζβέζεηο 31.12.2013 -412.213 -407.495

31.12.2013 Αλαπόζβεζηε αμία 54.757 54.386

 31/12/2013

Αμία θηήζεο 31.12.2012 1.485.303

Απμήζεηο / (Μεηψζεηο) Μ.Κ. ρξήζεο 2.147.426

Αμία θηήζεο 31.12.2013 3.632.729

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο 31.12.2012 (750.000)

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξήζεο (1.630.987)

Τπόινηπν 31.12.2013 1.251.741

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 120.716 119.961 120.716 119.961

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ

 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Δκπνξεχκαηα 1.233.436 1.637.057 1.035.683 1.036.999

Έηνηκα πξνηφληα & εκηηειή 4.090.056 6.758.088 3.937.694 6.537.838

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 897.819 4.060.863 715.845 3.871.530

Λνηπά απνζέκαηα 1.076.763 1.106.795 1.076.763 1.106.795

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ & αγνξέο 

ππφ παξαιαβή 1.353.073 1.375.769 1.353.073 1.375.769

Μείνλ : Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (80.000) (1.080.000) (80.000) (1.080.000)

ύλνια 8.571.147 13.858.572 8.039.058 12.848.931

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
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ηε ρξήζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ πνζνχ 1.000.000 επξψ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο 

δηαγξαθήο απνκεησκέλσλ πξψησλ πιψλ. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 01/01-31/12/2013 αλέξρεηαη ζε € 31.253.708 (2012: € 39.722.700).  

 

 

12. Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

 

Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εθηφο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα εηζπξαθηέεο 

επηδνηήζεηο Ν.1767/88(ΦΔΚ 63/Α/6-4-1988) πνπ αθνξνχλ επηδφηεζε θφζηνπο κηζζνδνζίαο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 

παξακεζφξησλ πεξηνρψλ.  

 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ ζηε ρξήζε είρε σο εμήο :  

  

 

 31/12/2013 31/12/2012

Δκπνξεχκαηα 313.065 197.964

Πξντφληα 32.405.012 43.394.880

Α & Β χιεο 166.760 171.925

Δπίδξαζε δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ (1.631.130) (4.042.069)

Κφζηνο απνζεκάησλ 31.253.708 39.722.700

Άκεζα έμνδα πσιήζεσλ 2.147.838 2.899.428

ύλνιν 33.401.545 42.622.127

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Πειάηεο 6.431.861 6.928.708 6.543.853 9.137.338

Αμηφγξαθα εηζπξαθηέα 7.714.681 9.327.600 7.714.681 9.327.600

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (4.370.000) (4.370.000) (4.370.000) (4.370.000)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 9.776.543 11.886.308 9.888.534 14.094.938

ΟΑΔΓ / Δπηδνηήζεηο Ν.1767/88 3.579.350 2.830.820 3.579.350 2.830.820

Λνηπνί ρξεψζηεο 943.067 1.054.085 926.574 849.803

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (1.022.771) (1.053.909) (1.022.771) (1.053.909)

Έμνδα επνκέλσλ πεξηφδσλ 36.532 57.771 36.532 57.771

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.536.178 2.888.767 3.519.685 2.684.484

ύλνιν απαηηήζεσλ 13.312.720 14.775.075 13.408.219 16.779.422

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ

(Δηαηξείαο & Οκίινπ) Πειαηώλ Λνηπώλ 

Τπφινηπν 31.12.2012 4.370.000 1.053.909

Αλαπξνζαξκνγή  πξνβιέςεσλ  -  - 

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  - (31.138)

ύλνιν πξνβιέςεσλ 4.370.000 1.022.771
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Ανάλσζη Ληκηόηηηας εμπορικών απαιηήζεων 31.12.2013:  

 

 

13. Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερόκελα πξνο πώιεζε 

Πξφθεηηαη γηα επελδπηηθφ αθίλεην γηα ην νπνίν ππάξρεη δέζκεπζε πψιεζεο.  

 

14. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

15. Μεηνρηθό θεθάιαην & Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 13.000.000 € θαη δηαηξείηαη ζε 13.000.000 θνηλέο αλψλπκεο 

κεηνρέο. Ζ δηαθνξά ππέξ ην άξηην γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε 31.345.252 επξψ (2012 : 31.345.252€) 

 

16. Απνζεκαηηθά 

Σα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη νπνίεο, 

είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξν δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. Ζ δηνίθεζε δελ πξνηίζεηαη 

άκεζα λα εθαξκφζεη πνιηηηθή δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 

Λεθηόηεηα Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ Αθξίηαο Α.Δ. Akritas BLG ύλνιν

έσο 90 κ 2.136.702 76.779 2.213.480 15,6%

90 κ έσο 180 κ 2.151.325 2.151.325 15,2%

180 κ έσο 240 κ 356.424 356.424 2,5%

240 + 3.861.908 3.861.908 27,3%

Aπνκεησκέλα 5.563.406 5.563.406 39,3%

14.069.764 76.779 14.146.543

Πξνβιέςεηο (4.370.000) (4.370.000)

Τπόινηπν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 9.699.764 9.776.543

Δληφο πηζησηηθψλ νξίσλ 4.364.805

Με απνκεησκέλεο απαηηήζεηο εθηφο πηζησηηθψλ νξίσλ 4.218.332

Απνκεησκέλεο 5.563.406

   14.146.543

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία

Κφζηνο ή εθηίκεζε 01.01.2013 1.330.000 1.330.000

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -  - 

Μεηαθνξέο / Αλαηαμηλφκεζε θνλδπιίσλ  -  - 

ύλνια 31.12.2013 1.330.000 1.330.000

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Σακείν 9.916 9.385 9.703 9.385

Καηαζέζεηο φςεσο 185.389 379.852 107.604 297.958

ύλνιν 195.305 389.236 117.307 307.342

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
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Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31/12 έρεη σο εμήο :  

 

 

Αλάιπζε αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθώλ   

Αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 4.978.598 

Άξζξνπ 38 Ν.2238/94 8.036 

Απνζεκαηηθά απφ αθνξνιφγεηα έζνδα 2.989.995 

Απνζεκαηηθά απφ εηδηθψο θνξνι. έζνδα 476.381 

 

8.453.010 

 

 Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά απφ αθνξνιφγεηα έζνδα θαη απηά ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.2238/94 εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/13 θαη ηεο ΠΟΛ 1007/2014 θαη ζα ζπκςεθηζηνχλ κε θνξνινγηθέο δεκηέο γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

17. Γαλεηζκόο  

 

 

Πίλαθαο εμππεξέηεζεο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 

 

 

α) Γαλεηζκόο Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

Οκνινγηαθά δάλεηα: 

Οη φξνη ησλ εθδνζέλησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:  

 

α) χκβαζε ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010 (ηξνπνπνίεζε 18
ε
 Μαξηίνπ 2014) κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ 

Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο Δηαηξεία, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.: 

31-Γεθ-13 31-Γεθ-12

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.095.521 1.095.521

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά Φνξνινγεκέλα 1.520.607 1.520.607

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 8.453.010 8.453.010

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο ΓΠΥΑ 1 2.680.958 2.883.382

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ 13.750.095 13.952.519

ΟΜΗΛΟΤ

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 21.675.640 17.286.902 21.675.640 16.154.902

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 13.662.006 12.549.357 12.206.799 11.009.471

Μαθξφρξνληα δάλεηα πιεξσηέα ζηνπο 

επφκελνπο 12 κήλεο 1.584.669 6.733.601 352.132 6.428.357

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 15.246.675 19.282.958 12.558.931 17.437.827

ύλνιν δαλείσλ 36.922.315 36.569.860 34.234.571 33.592.730

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑΟ ΟΜΗΛΟ

ΑΚΡΗΣΑ AKRITAS BG ύλνιν

Δληφο 6κ 523.508 0 523.508

6κ έσο 1 έηνο 352.132 0 352.132

1 έσο 5 έηε 8.100.000 0 8.100.000

πέξαλ ησλ 5 εηψλ 12.700.000 0 12.700.000

21.675.640 0 21.675.640



 

 

ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

31 Γεκεμβπίος 2013 – Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ                                                                                                  - 53 - 

 

Πξφθεηηαη γηα θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 25.000.000.00 επξψ (ζήκεξα 

20.800.000 )πιεξσηέν ζε 16 εμακεληαίεο δφζεηο. Σν επηηφθην ηνπ Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor 

6m πιένλ πεξηζσξίνπ (spread) 5,00%. 

 

β) χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο: Πξφθεηηαη γηα 10εηέο 

θνηλφ Οκνινγηαθφ Γάλεην κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο νλνκαζηηθήο αμίαο 2.502.000,00 επξψ. Σν επηηφθην ηνπ 

Γαλείνπ νξίδεηαη θπκαηλφκελν ζηε βάζε ηνπ Euribor πιένλ δηαπξαγκαηεπφκελνπ πεξηζσξίνπ (spread). 

 

γ) Πξφγξακκα απνπιεξσκήο : Σν ζπκβαηηθφ πξφγξακκα απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ έρεη σο εμήο:  

 

 

δ) Δμαζθαιίζεηο : Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010 κεηαμχ 

ηεο Αθξίηαο Α.Δ. θαη ησλ ηξαπεδψλ Alpha Σξάπεδα Αλψλπκνο Δηαηξεία θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

εμαζθαιίδνληαη: α) απφ ππνζήθε πνζνχ 30.000.000,00 επξψ επί ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε 

Πξνβαηψλαο Έβξνπ, β) απφ ππνζήθε πνζνχ 1.000.000,00 επξψ επί επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο ζηε 

Θεζζαινλίθε, γ) απφ ππνζήθε πνζνχ 400.000,00 επξψ επί αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο ζηε Ν. κχξλε Αηηηθήο, δ)  απφ 

ππνζήθε πνζνχ € 1.680.000,00 επξψ επί αθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο ζηε Μαγνχια Αηηηθήο θαη ε) απφ ηελ εθρψξεζε – 

ελερπξίαζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ εθ ησλ σο άλσ ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ.  

Οη απαηηήζεηο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2007 κεηαμχ ηεο Αθξίηαο θαη 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (πξψελ Σξάπεδαο Κχπξνπ) εμαζθαιίδνληαη: α) απφ πξνζεκείσζε πνζνχ 3.000.000,00 επξψ επί 

ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε Πξνβαηψλαο Έβξνπ θαη β) ηελ εθρψξεζε – ελερπξίαζε ελδερφκελσλ 

κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ εθ ηνπ σο άλσ ππνζεθεπκέλνπ αθηλήηνπ. 

 

ε) Γεζκεχζεηο : ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ πξνβιέπνληαη 

πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, παξνρή πιεξνθνξηψλ, γεγνλφηα 

αθεξεγγπφηεηαο θαζψο θαη άιια γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο πεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ξήηξεο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη παξάζρεη 

ζπγθεθξηκέλεο εμαζθαιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη κε ην θαζεζηψο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη 

γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπγρσλεχζεηο θαη κε επελδχζεηο. 

 

ζη) Απνηίκεζε : Σν ππφινηπν ησλ αλσηέξσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

Έηνο Κνηλνπξαθηηθό Γηκεξέο ύλνιν

2014 352.132 352.132

2015 900.000 352.132 1.252.132

2016 1.800.000 352.132 2.152.132

2017 1.800.000 264.104 2.064.104

2018 1.800.000 1.800.000

2019 1.800.000 1.800.000

2020 1.800.000 1.800.000

2021 1.800.000 1.800.000

2022 1.800.000 1.800.000

2023 7.300.000 7.300.000

χλνια 20.800.000 1.320.500 22.120.500
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Βξαρππξόζεζκα δάλεηα: 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ είηε ινγαξηαζκνχο θεθαιαίσλ θίλεζεο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

(Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ) είηε ρνξεγήζεηο κέζσ factoring. Γηα ηα δάλεηα απηά έρνπλ ρνξεγεζεί εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο πνζνχ 5,12 εθαη.επξψ. 

 

β) Γαλεηζκόο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο (AKRITAS BULGARIA EAD) 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν πνζφ 2.500.000 επξψ, Λήμε 27.09.2017, Δπηηφθην:Euribor + 2,25% .Σo δάλεην 

απηφ πνζνχ 1.232.537,08 επξψ ηελ 31.12.2013 αλα-ηαμηλνκήζεθε ζηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 74 ηνπ ΓΛΠ 1 δεδνκέλνπ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δελ πιεξνχληαλ νη ζπκβαηηθνί φξνη πνπ 

αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ. 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα: Δγθεθξηκέλν φξην 1.500.000 επξψ.  

Δμαζθαιίζεηο: Οη απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ κεηαμχ ηεο 

United Bulgarian Bank θαη ηεο AKRITAS Bulgaria EAD εμαζθαιίδνληαη απφ πξνζεκείσζε πνζνχ 2.500.000,00 επξψ 

επί ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ζην Chirpan ηεο Βνπιγαξίαο. 

18. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αθνξνχλ κηζζψζεηο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. Δπί ησλ 

κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ ππάξρεη παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο ε νπνία ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

κηζζσηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ κηζζσκάησλ.  

 

19. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα 

λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο 

ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη παξαθάησ : 

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - ειάρηζηα 

κηζζώκαηα 31/12/2013

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ

Μέρξη 1 έηνο 11.669 -

Απφ 1 έσο 5 έηε 11.056 -

χλνιν 22.725 -

Μείνλ: Mειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεψζεηο / 

εθπηψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 1.749 -

Σξέρνπζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδ. κίζζσζεο 20.976 -

Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  31.12.2013

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ

Μέρξη έλα έηνο 10.565 -

Απφ 1 έσο 5 έηε 10.410 -

20.976 -
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Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαθνξψλ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο είλαη 26% γηα ηελ Διιάδα θαη 10% γηα ηελ Βνπιγαξία. Λφγσ κεηαβνιήο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ βάζεη ηνπ Ν.4110/13, απφ 20% ζε 26% 

απμήζεθε ε ζσξεπκέλε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαηά 1.599.950 €. Πνζφ 202.424 € αθνξά κεηαβνιή ζηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν ζηνηρείσλ πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηελ Καζαξή ζέζε. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε 

ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ.    

 

 

Υξήζε 2013 Υξήζε 2012

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεο 01 Ηαλνπαξίνπ (5.051.460) (4.461.128)

Υξέσζε / (Πίζησζε) θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ (2.067.537) (590.332)

Υξέσζε / (Πίζησζε)  θαζαξήο ζέζεο (202.424)  - 

Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ 31 Γεθεκβξίνπ (7.321.421) (5.051.460)

Τπνρξέσζε (7.321.421) (5.051.460)

Απαίηεζε  -  - 

(7.321.421) (5.051.460)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ 

Τπόινηπα Τπόινηπα 

31/12/2012 Απνηειέζκαησλ Καζαξή Θέζε 31/12/2013

Απνζβέζεσλ Παγίσλ (93.503) (15.407) (108.909)

Πξνβιέςεσλ 48.829 20.536 69.365

Απνζεκάησλ (5.741) 6.353 612

ύλνια (50.415) 11.483  - (38.932)

Υξεώζεηο / (Πηζηώζεηο ) ΥξήζεοΑλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο / Φνξνινγηθή 

Αξρή Βνπιγαξίαο

Τπόινηπα Τπόινηπα 

31/12/2012 Απνηειέζκαησλ Καζαξή Θέζε 31/12/2013

Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο ( ΓΠΥA 1) (674.746) (674.746)

Πξνβιέςεσλ 265.149 656.080 921.228

Απνζβέζεσλ Παγίσλ (4.673.419) (2.734.229) (7.407.648)

Γηαγξαθέλησλ εμφδσλ εγθ/ζεο (22.900) (3.482) (26.382)

Οκνινγηαθψλ δαλείσλ ( effective rate ) 8.668 2.600 11.269

Λνηπά  -  -  - 

Απνζεκάησλ (10) 10 0

Δθπηπηφκελσλ θνξνινγηθά δεκηψλ 262.879  - 262.879

Απνζεκαηηθψλ (166.667)  - (202.424) (369.091)

ύλνια (5.001.046) (2.079.020) (202.424) (7.282.490)

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο / Φνξνινγηθή 

Αξρή Διιάδαο

Υξεώζεηο/(Πηζηώζεηο )

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Τπόινηπν έλαξμεο 31.12 (5.051.460) (4.461.128) (5.001.046) (4.427.834)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο / επίδξαζε εθαξκνγήο ΓΛΠ 19 ζην ππφινηπν έλαξμεο  - 17.086 17.086

Πξνζαξκνζκέλν ππόινηπν έλαξμεο 31.12 (5.051.460) (4.444.042) (5.001.046) (4.410.747)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο / επίδξαζε εθαξκνγήο ΓΛΠ 19 ζηε ρξήζε  - (66.621)  - (66.621)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ ρξήζεο (670.011) (540.797) (681.494) (523.677)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο / επίδξαζε απφ ηε κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (1.397.526)  - (1.397.526)  - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνζεκαηηθψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (202.424)  - (202.424)  - 

ύλνιν (7.321.421) (5.051.460) (7.282.490) (5.001.046)

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ



 

 

ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

31 Γεκεμβπίος 2013 – Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ                                                                                                  - 56 - 

 

20. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ 

αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα 

θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθιεκέλν 

ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.  

 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο κηζζνδνζίαο 

 

 

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ ηεο ρξήζεο 01.01-31.12.2013 γηα ηνλ Όκηιν θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 2013 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,29% 

Πιεζσξηζκφο 2,50% 

Αχμεζε απνδνρψλ 3% 

Μέζε κειινληηθή ππεξεζία ζε έηε 16,08 

 

 

 

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Αξηζκφο Μηζζσηψλ 298 326 275 290

Κφζηνο Πξνζσπηθνχ 7.487.270 7.951.351 7.223.642 7.612.862

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 31/12/2013 Γηόθεζε Γηάζεζε Παξαγσγή

ΑΚΡΗΣΑ 7.223.642 900.944 1.804.321 4.518.376

AKRITAS BLG 263.629 82.205 11.433 169.991

ύλνιν 7.487.270 983.149 1.815.754 4.688.367

31/12/2013 31/12/2012

Μεηαβνιή ζηε παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο

Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 1.088.352 1.523.232

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 39.979 80.843

Κφζηνο ηφθνπ 35.365 71.416

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  - (277.594)

Δπηπένλ πιεξσκέο ή έμνδα  - 21.962

Αλαινγηζηηθή δεκία  - (331.507)

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 1.163.696 1.088.352

31/12/2013 31/12/2012

Μεηαβνιή ζηε θαζαξή ππνρξέσζε

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 1.088.352 1.523.232

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  - (277.594)

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 75.344 175.821

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 1.163.696 1.421.459

Πξνζαξκνγή  αλαινγηζηηθήο δεκίαο  - (333.107)

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 1.163.696 1.088.352
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ηε ζεκείσζε 39 „Μεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο‟ αλαιχεηαη ε επίδξαζε ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 

19 „Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο‟ ζηα πνζά ηεο ζπγθξίζηκεο ζηήιεο.  

21. Δπηρνξεγήζεηο 

 

22. Λνηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ζ εηαηξία έρεη δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο εηαηξηθέο ρξήζεηο 2005 

έσο 2010 ζπλνιηθά 215.000 επξψ. ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνληαη ξπζκηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πνζνχ €202.143,35. 

23. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 39.979 80.843

Κφζηνο ηφθνπ 35.365 71.416

Αλαινγηζηηθή δεκία  -  - 

Κφζηνο πεξηθνπψλ  - 23.562

75.344 175.821

2013 2012

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεσο 1/1 2.466.665 2.615.715

Πξνζζήθεο  -  - 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα (146.502) (149.050)

Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο 31/12 2.320.163 2.466.665

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο 2.173.662 2.317.614

Βξαρππξφζεζκν κέξνο 146.502 149.050

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Πξνκεζεπηέο 8.285.048 8.103.197 7.451.056 7.281.515

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 670.289 745.729 663.533 745.729

Γνπιεπκέλα έμνδα 438.848 479.396 438.848 479.396

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 318.243 193.988 314.720 191.771

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - 50.642 - 50.642

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 3.448.048 1.744.841 3.345.790 1.744.841

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 561.342 464.453 538.423 429.784

ΤΝΟΛΟ 13.721.819 11.782.247  12.752.370 10.923.679

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
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24. Κόζηνο πσιεζέλησλ 

Σν ελνπνηεκέλν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο :  

 

25. Λεηηνπξγηθά έμνδα  

 Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ηεο 31/12 αλαιχνληαη σο θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

 31/12/2013 31/12/2012

Δκπνξεχκαηα 313.065 197.964

Πξντφληα 32.405.012 43.394.880

Α & Β χιεο 166.760 171.925

Δπίδξαζε δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ (1.631.130) (4.042.069)

Κφζηνο απνζεκάησλ 31.253.708 39.722.700

Άκεζα έμνδα πσιήζεσλ 2.147.838 2.899.428

ύλνιν 33.401.545 42.622.127

Ζ ΔΣΑΗΡIΑ

Καηεγνξία Γηνίθεζε Γηάζεζε Γηνίθεζε Γηάζεζε

Aλαιψζηκα πιηθά - 117.309 - 137.809

Aκνηβέο πξνζσπηθνχ 900.944 1.804.321 938.891 1.835.837

Aκνηβέο & έμνδα ηξίησλ 338.384 - 340.069 -

Παξνρέο ηξίησλ 312.681 204.486 343.630 196.716

Φφξνη θαη ηέιε 77.345 12.455 70.185 10.302

Λνηπά δηαθνξά έμνδα 192.002 752.202 222.417 1.073.855

Απνζβέζεηο 102.730 287.077 104.280 288.108

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 5.093 7.108 8.767 12.237

1.929.179 3.184.958 2.028.239 3.554.865

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Ο ΟΜΗΛΟ

Καηεγνξία Γηνίθεζε Γηάζεζε Γηνίθεζε Γηάζεζε

Aλαιψζηκα πιηθά 14.456 118.591 71.280 171.026

Aκνηβέο πξνζσπηθνχ 983.149 1.815.754 1.014.980 1.877.004

Aκνηβέο & έμνδα ηξίησλ 479.701 215.312 491.445 379.846

Παξνρέο ηξίησλ 364.329 204.486 380.300 196.716

Φφξνη θαη ηέιε 80.972 12.455 86.145 10.302

Λνηπά δηαθνξά έμνδα 204.186 753.151 247.689 1.073.855

Απνζβέζεηο 374.118 290.800 249.883 288.442

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 5.093 7.108 8.767 12.237

2.506.004 3.417.657  2.550.489 4.009.428

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012
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26. Λνηπά έζνδα – έμνδα θαζαξά  

 Σα ινηπά έζνδα – έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο :  

 

27. Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 

 

28. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  

 

 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Δπηρνξεγήζεηο Ο.Α.Δ.Γ. 781.163 780.314 781.163 780.314

Μηζζψκαηα 12.664 36.664 12.664 36.664

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξ.παγίσλ 146.502 149.050 146.502 149.050

Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο απνδ.πξνζσπηθνχ 31.138  - 31.138  - 

Υξεζηκνπνηεκέλεο ινηπέο πξνβιέςεηο 40.000  - 40.000  - 

Λνηπά έζνδα 86.954 1.066 86.954 463

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 34.268 220.263 34.268 220.263

ύλνια ινηπά έζνδα  1.132.689 1.187.358 1.132.689 1.186.755

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  - (270.000)  - (270.000)

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ  - (180.000)  - (180.000)

Λνηπέο πξνβιέςεηο  - (93.518)  - (93.518)

Απνκείσζε απνζεκάησλ (2.313.745)  - (2.313.745)  - 

Λνηπά έμνδα (230.660) (104.888) (230.660) (104.888)

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (14.660) (16.629) (14.660) (16.629)

ύλνια ινηπά έμνδα  (2.559.065) (665.035)  (2.559.065)  (665.035)

Λνηπά έζνδα - έμνδα θαζαξά  (1.426.377) 522.323  (1.426.377) 521.720

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΊΑ

 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Εεκίεο πψιεζεο / θαηαζηξνθήο παγίσλ (344)  - (344)  - 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ζπγαηξηθήο  -  -  - (350.000)

Εεκίεο απνκείσζεο  ζπγαηξηθήο  -  - (1.630.987) (1.097.744)

ύλνια ινηπά έμνδα  (344)  -  (1.631.331)  (1.447.744)

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Έμνδα ηφθσλ

 - Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα (1.559.230) (1.953.337) (1.559.230) (1.726.074)

 - Λνηπά Σξαπεδηθά δάλεηα (1.073.744) (809.562) (864.338) (809.562)

 - Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο (2.274) (4.346)  -  - 

 - Πξνκήζεηεο θιπ έμνδα ηξαπεδψλ (125.845) (394.815) (91.727) (359.875)

 - Σφθνη ππνρξεψζεσλ πξνζσπηθνχ (39.979) (50.864) (39.979) (50.864)

ύλνιν (2.801.073) (3.212.924)  (2.555.274) (2.946.376)

Πηζησηηθνί ηόθνη θαηαζέζεσλ 272 3.274 241 3.221

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (2.800.801) (3.209.650) (2.555.033) (2.943.155)

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΊΑ
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29. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

30. Κέξδε ( δεκίεο ) αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ 

ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ 

πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο). 

 

31. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζε 

εθαξκνγή ζχζηεκα Credit Control ζηε βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ Sap/R3 γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλδχλνπ (rating). Σα πηζησηηθά φξηα ησλ 

πειαηψλ θαζνξίδνληαη βάζε ησλ παξαπάλσ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα πάληα κε 

φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ νξίσλ παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ζ κέγηζηε 

έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 2.079.020 590.298 (11.483) 12.437

Πξνβιέςεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο - 15.000 - -

ύλνιν 2.079.020 605.298 (11.483) 12.437

Αλακελφκελε δαπάλε θφξνπ - -  - -
  

Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θόξσλ (12.971.200) (9.375.374) (810.689) (1.538.583)

-κείνλ: Πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζηα έζνδα 273.679 152.417

-πιένλ: Πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο (3.085.330) (3.680.757)

Πξνζαξκνγέο ζην θόξν γηα Έμνδα πνπ δελ 

εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο

- Γηαθνξέο ζηηο δαπάλεο

- Με Δθπηπηψκελεο Γαπάλεο 6.493.101 2.082.689

(9.837.109) (11.125.858) (810.689) (1.538.583)

πληειεζηήο Φφξνπ 26% 20% 10% 10%

Aλαινγoύλ θόξνο εηζνδήκαηνο - - - -

Πξνζαξκνγέο ζην θφξν γηα κεηαβνιή ζηνλ 

ζπληειεζηή 1.347.991 - - -

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 731.029 590.298 (11.483) 12.437

Πξνβιέςεηο θαη δαπαλεο πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ
- 15.000

- -

Πξαγκαηηθή δαπάλε θόξνπ 2.079.020 605.298 (11.483) 12.437
  

ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. / EΛΛΑΓΑ

Πνζά ζε επξψ

AKRITAS EAD/ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

Πνζά ζε επξψ

Κέξδε (Εεκίεο)  αλά κεηνρή

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

Βαζηθά θέξδε (δεκίεο ) αλά κεηνρή (1,0964) (0,7745) (1,1577) (0,7677)

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ
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 Οη ινηπέο απαηηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (ΟΑΔΓ) σο εθ ηνχηνπ ελέρνπλ 

πεξηνξηζκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 Γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ππάξρεη νπζηαζηηθά θπζηθή αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ θαζφηη ν Όκηινο 

δηαηεξεί δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηηο ίδηεο ηξάπεδεο.  

 Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο δείθηεο δηαζπνξάο 

Herfindahl-Hirschman 
1
 γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηαζπνξάο ησλ απαηηήζεσλ & ησλ πσιήζεσλ (ηδίξνπ) 

αλέξρεηαη ζε 940 θαη 125 αληίζηνηρα.  

 Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

εμαθνινπζεί λα είλαη απμεκέλνο.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

εγθξίζεθε ηελ 18
ε
 Μαξηίνπ 2014 απφ ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο πξνβιέπεηαη : α) αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ πνζνχ 20,8 εθαη. επξψ κε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ ην έηνο 2023 β) πεξίνδν ράξηηνο 

18 κελψλ ζηηο πιεξσκέο θεθαιαίνπ γ) εηδηθή έγθξηζε πηζησηηθνχ νξίνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνζνχ 5,5 εθαη. επξψ δ) 

αλαλέσζε πθηζηάκελσλ πηζησηηθψλ γξακκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδνπλ νπζησδψο ην βξαρπρξφλην θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο.  

 

 Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηνλ Όκηιν αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είρε σο εμήο: 

                                                      
1 Herfindahl-Hirschman Index - HHI : Γείθηεο ζπγθέληξσζεο, δειαδή βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν ηκήκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο δείθηεο HHI κεηξά ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο κέζσ ηεο πξφζζεζεο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ θαηέρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα. 

Γεληθά, φηαλ ν HHI είλαη θαηψηεξνο ηνπ 1 000, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειφο, κεηαμχ 1 000 θαη 1 800 σο κέηξηνο θαη άλσ ησλ 1 800 σο πςειφο.  

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.776.543 11.886.308 9.888.534 14.094.938

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.536.178 2.888.767 3.519.685 2.684.484

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 195.305 389.236 117.307 307.342

ύλνιν 13.508.025 15.164.311 13.525.525 17.086.765

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔIΑ

Υξήζε 2013 έσο 1 έηνο 1 έηνο σο 5 έηε

άλσ ησλ  5 

εηώλ

Μαθξνπξ. Γαλεηζκφο 23.260.309 1.584.669 8.975.640 12.700.000

Υξεκαηνδνηηθέο πκβάζεηο 20.976 10.565 10.410

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 13.662.006 13.662.006

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 8.394.063 8.394.063

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 318.243 318.243

Λνηπέο βξαρππξ. ππνρξεψζεηο 4.863.012 4.863.012

ΤΝΟΛΑ 50.518.608 28.832.558 8.986.050 12.700.000
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Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ βαζηθώλ Ά πιώλ: Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο ηηκήο ηνπ Ξχινπ 

σο βαζηθήο πξψηεο χιεο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αθνξά θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

AKRITAS Bulgaria EAD ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ 

αθαηέξγαζηνπ μχινπ θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ αγνξάο. Μηα κεηαβνιή ζηελ ηηκή ±1%,ceteris paribus, επηδξά 

ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά ± 202 ρηι. επξψ πεξίπνπ κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ. 

 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην επηηφθην Euribor σο εθ 

ηνχηνπ πθίζηαηαη ηέηνηνο θίλδπλνο πνπ είλαη αλάινγνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ δαλεηζκνχ. Ζ επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ,ceteris paribus, απφ κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ βάζεο έρνπλ 

σο εμήο :  

 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο Όκηινο ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, επίζεο νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ Ά πιψλ δελ επεξεάδνληαη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.  

 

Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη: Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. Οη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

πεξηνπζίαο θαη ινηπψλ θηλδχλσλ είλαη επαξθείο. 

32. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη : 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπο (going-concern)  

Υξήζε 2012 έσο 1 έηνο 

1 έηνο σο 5 

έηε

άλσ ησλ  5 

εηώλ

Μαθξνπξ. Γαλεηζκφο 24.020.504 6.733.601 17.286.902 0

Υξεκαηνδνηηθέο πκβάζεηο 42.687 21.976 20.711

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 12.549.357 12.549.357

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο 8.103.197 8.103.197

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 193.988 193.988

Λνηπέο βξαρππξ. ππνρξεψζεηο 3.336.012 3.336.012

ΤΝΟΛΑ 48.245.744 30.938.131 17.307.613 0

31/12/13 31/12/12

Κίλδπλνο/Ύςνο δαλεηζκνύ 36.922.315 36.569.860

Μεηαβνιέο Δπηηνθίνπ βάζεο

± 1% ±369.223 ±365.699

± 1,5% ±553.835 ±548.548

Αλάιπζε επαηζζεζίαο επηηνθίνπ 

(sensitivity analysis )

Μεηαβνιέο Σόθσλ 

Δλνπνηεκέλα ηνηρεία
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 λα εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δείθηεο κφριεπζεο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ψζηε λα επηηπγράλεη βειηησκέλεο ηηκνινγήζεηο επηηνθίσλ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (κείσζε 

επηηνθίσλ)  

Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζεο ε Δηαηξεία κπνξεί λα εθδψζεη κεηνρηθφ 

θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ.  

 

ηφρνο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη λα δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηνπο δείθηεο 

κφριεπζεο πνπ αθνινπζνχλ σο εμήο :  

 

33. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία 

Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα: γλσζηνπνηήζεηο»: 

Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε 

ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

Ο Όκηινο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ζηε 

ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγεί ηνπο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά 

κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.   

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αθφινπζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζεσξείηαη φηη 

απνηειεί κία ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ: 

- Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

- Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

- Γάλεηα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ ηεξαξρία ηεο εχινγεο αμίαο θαη σο εμήο : 

Βαζικοί Γείκηες ηότος 31/12/2013 31/12/2012

ύνολο ςποσπεώζευν / Ίδια κεθάλαια <1 2,59 1,50

Κάλςτηρ Χπημαηοοικονομικών Δξόδυν  >2,5 -2,59 -1,17

Ίδια κεθάλαια / Γανειακέρ ςποσπεώζειρ (καθαπέρ ) >2 0,65 1,05

Καθαπό σπέορ / Ιδία κεθάλαια πλέον δανειζμού 

(Κεθαλαιακήρ Μόσλεςζηρ) 
<50% 60,6% 43,5%
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34. Γεζκεύζεηο / Δλδερόκελα 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αθνξνχλ θπξίσο:  

 Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ & αθηλήησλ. 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνζνχ 580 ρηι. επξψ ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

35. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Σα ππφινηπα θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π.24 είλαη :  

 

36. Ακνηβέο λνκίκσλ (νξθσηώλ) ειεγθηώλ  

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο απφ ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ αλήιζαλ ζε 26.000 επξψ.  

Με Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 31/12/2013 31/12/2012 Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 930.000 930.000 Δπίπεδν 1

Με θπθι .πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηερφκελα πξνο πψιεζε 1.330.000 1.330.000 Δπίπεδν 1

ύλνιν 2.260.000 15.164.311

Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.776.543 11.886.308 Δπίπεδν 3

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.536.178 2.888.767 Δπίπεδν 3

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 195.305 389.236 Δπίπεδν 3

ύλνιν 13.508.025 15.164.311

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γαλεηζκφο

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο   

επηκεηξνχκελεο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 21.686.050 17.307.613 Δπίπεδν 2

ύλνιν 21.686.050 17.307.613

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γαλεηζκφο

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο   

επηκεηξνχκελεο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 15.257.241 19.304.934 Δπίπεδν 2

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

επηκεηξνχκελεο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 13.575.317 11.633.197 Δπίπεδν 3

ύλνιν 28.832.558 30.938.131

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 50.518.608 48.245.744

Δηαηξείαο
ρέζε

Πσιήζεηο  αγαζώλ & 

ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

& ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Ακνηβέο θιπ 

παξνρέο

AKRITAS Bulgaria EAD Θπγαηξηθή 1.485.886 3.129.019 188.770 193.418

ATE OΓ-ΓΔ Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 88.956 - 89.310 2.588.810

Μέιε Γ. /Γηεπζπληηθά ηειέρε Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 2.219 254.039

Μέηνρνη Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε -

ύλνια 1.574.842 3.129.019 278.080 2.784.448 254.039

Οκίινπ
ρέζε

Πσιήζεηο  αγαζώλ & 

ππεξεζηώλ

Αγνξέο αγαζώλ 

& ππεξεζηώλ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Ακνηβέο θιπ 

παξνρέο

AKRITAS Bulgaria EAD Θπγαηξηθή

ATE OΓ-ΓΔ Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε 88.956 - 89.310 2.588.810

Μέιε Γ. /Γηεπζπληηθά ηειέρε Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε  2.219 300.375

Μέηνρνη Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε -

ύλνια 88.956 - 89.310 2.591.029 300.375
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37. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη 

λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.  

38. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Οη εηαηξηθέο ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ πεξαησζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2004 ελψ γηα ηηο εηαηξηθέο 

ρξήζεηο 2005 έσο 2010 έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ζπλνιηθά 215.000 επξψ. Οη ρξήζεηο 

2011 θαη 2012  έρνπλ ειεγρηεί θνξνινγηθά απφ ηνπο λνκίκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξ.5 

ηνπ λ.2238/1994. Γηα ηηο ρξήζεηο απηέο έρεη εθδνζεί Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο «Υσξίο Δπηθχιαμε» ρσξίο 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην θφξν θαη ζηε ζρεηηθή θνξνινγηθή πξφβιεςε πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία νη ρξήζεηο απηέο ζεσξνχληαη πεξαησκέλεο θνξνινγηθά κεηά ηελ 

παξέιεπζε δεθανθηάκελνπ απφ ηελ έθδνζε ησλ εθζέζεσλ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Ο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2013 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σζηφζν, δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.   

 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία AKRITAS Bulgaria EAD έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2005. 

39. Μεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο 

Γελ ζεκεηψζεθε θακία κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο κε εμαίξεζε ηελ 

αλακφξθσζε ησλ ζπγθξίζηκσλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη 

πξνζαξκνγέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο». Σν ΓΛΠ 19 έρεη 

εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κεηάβαζήο ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, ε Δηαηξεία έρεη αλαδηαηππψζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ζ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ έρνπλ σο 

εμήο: 

 

Ο Όκηινο 31.12.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (10.001.907) 66.621 (10.068.528)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (333.107) 333.107

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (10.001.907) (266.486) (9.735.421)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.336.028 247.676 1.088.352

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 38.100.483 (198.141) 38.298.624

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 38.100.483 (198.141) 38.298.624
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40. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

ηηο 18
ε
 Μαξηίνπ 2014 νη βαζηθέο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο ελέθξηλαλ βηψζηκν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ρξένπο 

θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο. Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα 

νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

Αιεμαλδξνύπνιε 29 Μαξηίνπ 2014 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ 

 

Α.Γ.Σ. Ξ 762312 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΑΡΑΝΣΖ  

 

Α.Γ.Σ. Κ 254129 

 

ΗΩΑΝΝΖ Υ. ΣΕΗΣΕΗΚΑ  

 

Α.Γ.Σ. Ξ. 767833 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΡΟΟΓΛΟΤ 

 

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ 

 

  

Ζ Δηαηξία 31.12.2012 Γεκνζηεπκέλν Δπίδξαζε (ΓΛΠ 19) Αλακνξθσκέλν

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (9.914.051) 66.621 (9.980.673)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) - (333.107) 333.107

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (9.914.051) (266.486) (9.647.566)

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο  πξνζσπηθνχ 1.336.028 247.676 1.088.352

Ίδηα θεθάιαηα ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο 38.875.522 (198.141) 39.073.663

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - -

Ίδηα θεθάιαηα 38.875.522 (198.141) 39.073.663
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Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΡΘΡΟΤ 10 Ν.3401/2005 

 

Γειηία Σύπνπ 

 

 Γελ ππήξμαλ δειηία ηχπνπ γηα ην έηνο 2013. 

 

Ρπζκηδόκελεο Πιεξνθνξίεο 

 

 Γελ ππήξμαλ ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ην έηνο 2013. 

 

Δηαηξηθέο Αλαθνηλώζεηο 

 

 20/03/2013 – Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγην 

 27/03/2013 – Απάληεζε ζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 

Σα παξαπάλσ Γειηία Σχπνπ, νη Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίεο θαη νη Δηαηξηθέο Αλαθνηλψζεηο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο καο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: 

http://www.akritas.gr θαη http://www.helex.gr. 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ ελνπνηνχληαη, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη νη Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, http://www.akritas.gr  

 

 

 

 

 

  

http://www.akritas.gr/
http://www.helex.gr/
http://www.akritas.gr/
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Ε. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

 

 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ :   

Δθηειεζηηθά κέιε Με εθηειεζηηθά κέιε

Αξ. ΓΔΜΖ : Λνπθία Α. αξάληε  - Πξφεδξνο Γεκήηξηνο Καηξίδεο

Γεψξγηνο Α. αξάληεο  - Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλαζηάζηνο Γ. Υξπζνρντδεο - Αλεμάξηεην κέινο

Γ.Γ.Δκπνξίνπ - Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ & Πίζηεσο Ησάλλεο Υ. Σδίηδηθαο  - Αλαπι. Γηεπζχλσλ χκβνπινο Βαζίιεηνο Α. Παπαδφπνπινο  - Αλεμάξηεην κέινο

αξάληεο Γθάγθαο

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 Κχθινο εξγαζηψλ 31.366.430 42.422.434 30.720.220 40.717.561

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) (2.035.115) (199.693) (2.244.321) 76.908

61.068.751 63.931.411 56.593.523 59.129.534

930.000 930.000 930.000 930.000 & επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (9.385.153) (6.237.287) (8.784.835) (4.984.476)

54.757 71.589 54.386 71.589 (12.186.298) (9.446.938) (12.971.200) (9.375.374)

120.716 119.961 1.372.458 855.264 Μείνλ Φφξνη 2.067.537 621.590 2.079.020 605.298

8.571.147 13.858.572 8.039.058 12.848.931 (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

9.776.543 11.886.308 9.888.534 14.094.938

3.536.178 2.888.767 3.519.685 2.684.484 Καηαλέκνληαη ζε:

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.253.835) (10.068.528) (15.050.220) (9.980.673)

195.305 389.236 117.307 307.342 Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -  -   - 

85.583.397 95.405.845 81.844.951 92.252.083

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (202.424) 333.107 (202.424) 333.107

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (14.456.259) (9.735.421) (15.252.643) (9.647.566)

13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

10.842.365 25.298.624 10.821.019 26.073.663 Καηαλέκνληαη ζε:

23.842.365 38.298.624 23.821.019 39.073.663 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (14.456.259) (9.735.421) (15.252.643) (9.647.566)

 -  -  -  - Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  -  - 

23.842.365 38.298.624 23.821.019 39.073.663

7.321.421 5.051.460 7.282.490 5.001.046 Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξψ) (1,096) (0,775) (1,158) (0,768)

2.173.661 2.317.614 2.173.661 2.317.614 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

21.686.051 17.307.613 21.675.640 16.154.902 απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (6.617.748) (3.435.970) (6.348.959) (2.530.444)

1.580.839 1.343.352 1.580.839 1.343.352

15.257.241 19.304.934 12.558.931 17.437.827 ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟ ΩΝ  (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

13.721.819 11.782.247 12.752.370 10.923.679 Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

61.741.032  57.107.221  58.023.931  53.178.421 Έκκεζε κέζνδνο ΔΝΟ ΠΟ ΗΖΜΔΝΑ  ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

85.583.397 95.405.845 81.844.951 92.252.083 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (12.186.298) (9.446.938) (12.971.200) (9.375.374)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

ΕΝΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΑ  ΣΟ ΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Απνζβέζεηο 2.913.907 2.950.367 2.582.378 2.603.081

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 Πξνβιέςεηο (1.047.522) 766.513 (1.035.773) 766.513

38.298.624 48.034.045 39.073.663 48.721.228 (Κέξδε)/ Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 1.132 (308) 344  - 

(14.456.259) (9.735.421) (15.252.643) (9.647.566) Απνκεηψζεηο επελδχζεσλ  -  - 1.630.987  - 

23.842.364 38.298.624 23.821.019 39.073.663 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 2.800.801 3.174.711 2.555.033 2.943.155

Άιια κε ηακεηαθά έμνδα /(έζνδα) (106.522) (98.186) (106.522) (98.186)

Λεηηνπξγηθέο ηακ.ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο (7.624.502) (2.653.840) (7.344.753) (3.160.811)

Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο    

Μείσζε / (αχμεζε)  απνζεκάησλ 6.287.425 259.204 5.809.873 2.436.479

Μείσζε / (αχμεζε)  απαηηήζεσλ 1.773.648 7.378.097 1.254.915 5.409.519

Αχμεζε /(κείσζε ) ππνρξεψζεσλ ( πιελ Σξαπεδψλ ) 1.345.854 5.934.468 1.504.686 5.522.050

1.782.425 10.917.929 1.224.722 10.207.238

Μείνλ : 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 2.597.469 3.189.044 2.351.669 2.957.435

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (124.255) 70.424 (122.949) 70.424

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (690.788) 7.658.461 (1.003.998) 7.179.378

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δηαηξίαο Οκίινπ Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 201.388 330 201.388  - 

1.022.771 1.022.771 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (35.547) (173.889) (29.508) (45.825)

215.000 215.000 Δηζπξάμεηο απφ ηελ εθπνίεζε ελζσκάησλ πάγησλ ζηνηρείσλ  - 3.408  - 330

80.000 80.000 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 272 3.274 241 3.221

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) 166.113 (166.878) 172.121 (42.275)

Δηαηξίαο Οκίινπ Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

1.574.842 88.956 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 352.455 (8.090.527) 641.841 (7.821.630)

3.129.019 - Αλαιεθζείζεο \ (εμνθιεζείζεο) ππνρξεψζεηο απφ ρξεκ. ζπκβάζεηο (21.711) (32.045)  -  - 

278.080 89.310 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (γ) 330.744 (8.122.572) 641.841 (7.821.630)

2.782.228 2.588.810 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

254.039 300.375 ηζνδύλακα  ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) (193.931) (630.989) (190.036) (684.527)

- - Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο 389.236 1.020.226 307.342 991.869

2.219 2.219 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 195.305 389.236 117.307 307.342

Αιεμαλδξνύπνιε, 29 Μαξηίνπ 2014

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  Γ/ΝΣΖ Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΛΟΤΚΗΑ Α. ΑΡΑΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  Α.  ΑΡΑΝΣΖ ΗΩΑΝΝΖ  Υ.  ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΡΟΟΓΛΟΤ

Α.Γ.Σ.  AZ 416192 Α.Γ.Σ.  ΑΔ  417091 Α.Γ.Σ.  Ξ. 767833 Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 0011208/ Α΄ 

10. Λφγσ αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 19 έρνπλ αλαδηαηππσζεί , βάζεη ηνπ ΓΛΠ 8, νξηζκέλα θνλδχιηα ηεο πξνξνεγνχκελεο ρξήζεο.

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

χλνιν ππνρξεψζεσλ                  (δ)

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

ΤΝΟ ΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Τ

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο  

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ  

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο  (Α)Απνζέκαηα

Μαθξνπξφζεζκεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ.  ( ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ )

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή 

επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία ή ηνλ Όκηιν λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη ελνπνηεκέλεο θαη νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ από 01 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Ο ΗΚΟ ΝΟ ΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
 

Με ζχκθσλε γλψκε  - Έκθαζε Θέκαηνο

( δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ.2190/20 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α. )

σθξάηε Οηθνλφκνπ 3, Αιεμαλδξνχπνιε Σ.Κ. 68100

11141/06/Β/86/29

Grant Thornton A.E. Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 127

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟ ΛΗΚΩΝ ΔΟ ΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

www.akritas.gr

29-Μαξ-2014

Αξκφδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο 

Δκκαλνπήι Ν. Γηακαληνπιάθεο - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13101

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ Γ.. :

Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ :

Γηεχζπλζε έδξαο εηαηξείαο :

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Νφκηκνο Διεγθηήο :

Αξηζκφο Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ :

54408721000

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΗ

ΤΝΟ ΛΟ  ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟ ΥΡΔΩΔΩΝ     (γ) + (δ)

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο εηαηξίαο   (α)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο             (β)

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ     (γ) = (α) + (β)

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

8. Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31.12.2013  αλαιχνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

Σύνολο Ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (31/12/2013 και 31/12/2012 ανηίζηοισα)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟ ΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

Σύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος (1/1/2013 και 1/1/2012 ανηίζηοισα)

1. Οη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο θαη ε αληίζηνηρε κέζνδνο ελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο.                      

2. Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηε δνκή ηνπ νκίινπ ή ζηηο κεζφδνπο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.

   επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

6.Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ νπζηψδε

4. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 38 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

3. Οη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κφλν ζηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

12. Σν ζέκα έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ δηαηππψλεηαη σο εμήο : Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη θαη ν δείθηεο 

“Απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ” (EBITDA) ηνπ Οκίινπ ήηαλ θαη γηα ηε ρξήζε 2013 

αξλεηηθφο ήηνη -6.618ρηι.€, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ (αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο, ζπλερηδφκελε 

επηδείλσζε θαζαξήο ζέζεο) ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. ηε 

ζεκείσζε (3.2) ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζρεδηαζηεί απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ. ηελ Γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη  επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο 

5. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012 πιένλ απηέο πνπ αθνξνχλ λέα πξφηππα & δηεξκελείεο.

ΠΡΟ ΘΔΣΑ ΣΟ ΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟ ΦΟ ΡΗΔ

7. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν ηελ 31.12.13 αλέξρεηαη ζε 275 θαη 298 άηνκα αληίζηνηρα (31.12.12 : 290 θαη 326 αληίζηνηρα)

10. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο ή κεηνρέο ηεο κεηξηθήο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

9. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01.01 έσο 31.12.2013 έρνπλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

α) Έζνδα

β) Έμνδα

γ) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

δ) Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ Γ..

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

δ ) Τπνρξεψζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

Λνηπέο πξνβιέςεηο

`



 

 

ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ. 

Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 
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