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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 –
31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΑΕ την 28/04/2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή σους στο διαδίκτυο, στην
διεύθυνση της εταιρείας www.allou.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία
αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της
Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θωμάς Ρούμπας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985

Δημήτριος Τσάμης
Α.Δ.Τ ΑΗ 522656
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

της

Εταιρείας

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης

Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 3 και 4 των «Λοιπών Γνωστοποιήσεων» των οικονομικών
καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της. Επισημαίνουμε την ύπαρξη
ορισμένων οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση αυτήν την αρχή. Οι
ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, δεικτών, σημαντικού ύψους
υποχρεώσεων και αρνητικού κεφαλαίου κίνησης. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση
της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η διοίκηση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της που
αξιολογήθηκαν από την πλευρά μας, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τη οικονομική
συγκυρία, μπορούν να αντιμετωπιστούν και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 09 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01 - 31.12.2015

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκριση σας, των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, σας
παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση μας επί των πεπραγμένων της χρήσης αυτής.
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 14η κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο καταστατικό της.
Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, οι καταστάσεις μεταβολών της καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών, καθώς οι «σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων» της ως άνω χρήσης
όπως
δημοσιεύτηκαν και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας και του ομίλου, όπως
και των οικονομικών καταστάσεων της, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
α. Εξέλιξη Εργασιών
Οι καθαρές πωλήσεις τους εταιρείας ανήλθαν σε € 5.258 χιλ. έναντι € 5.254 χιλ. της προηγούμενης
χρήσεως.
Οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε € (1.277) χιλ. έναντι ποσού € (1.773) χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους τους εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € (1.425) χιλ. έναντι
ποσού € (1.896) χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 28.396 χιλ. έναντι ποσού € 29.035
χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό για την εταιρεία διαμορφώθηκε σε € 1.322 χιλ. έναντι ποσού € 1.660 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης.
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Το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε € 27.129 χιλ. έναντι
προηγούμενης χρήσης.

ποσού € 26.677 χιλ. της

Όσο αφορά στα πάγια στοιχεία τους εταιρείας οι επιμέρους αναλύσεις περιλαμβάνονται τους «Σημειώσεις»
επί των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.

β. Οικονομική Θέση Εταιρείας
Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται ως κάτωθι:
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της καλύπτει το 5,98% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεις της, ενώ για την
προηγούμενη χρήση το εν λόγω ποσοστό κάλυψης ήταν 8,10%.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 4,45% της συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ενώ
για την προηγούμενη χρήση το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,40%.
Τρέχουσα Χρήση

Προηγούμενη Χρήση

9,54%

15,06%

Έξοδα Διοίκησης / Πωλήσεις

49,71%

50,22%

Έξοδα Διάθεσης / Πωλήσεις

24,86%

22,14%

Τόκοι / Πωλήσεις

13,23%

19,50%

-24,28%

-33,75%

Μεταβολή Κύκλου εργασιών

0,09%

-16,91%

Μεταβολή Μικτού Κέρδους

-0,68%

-18,70%

1,34%

-13,81%

Μεταβολή Εξόδων Διοίκησης

-0,91%

-11,80%

Μεταβολή Εξόδων Διάθεσης

12,37%

-11,80%

-32,10%

-34,19%

Ίδια Κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις

Αποτέλεσμα προ φόρων / Πωλήσεις

Μεταβολή Κόστους Πωληθέντων

Μεταβολή Χρηματοοικονομικών εξόδων

γ. Κοινωνικός απολογισμός
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν 230 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2015 και συνολικά
καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο
προσωπικό € 2,13 εκ. περίπου για τη χρήση 2015.
δ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόμενη χρήση και εξέλιξη δραστηριοτήτων
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σενάρια συνεργασίας και αντιμετώπισης της κρίσης που έχει επηρεάσει
ιδιαίτερα τον κλάδο της ψυχαγωγίας.
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ε. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως σήμερα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού (Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

στ. Διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2015
καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης και των ταμειακών ροών παρατίθενται στις
Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης που ακολουθούν.
ζ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο
απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

Περαιτέρω ανάλυση για τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία, παρατίθενται
στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Κίνδυνος αγοράς
Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές
ροές των χρηματοοικονομικών μέσων ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις
τιμές της αγοράς.
Η εταιρεία έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο αφενός λόγω της ποιότητας και αφετέρου λόγω
της διασποράς του πελατολογίου της.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται σε δύο βασικά είδη κινδύνων: τον συναλλαγματικό κίνδυνο
και τον κίνδυνο επιτοκίου.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις δραστηριοποιείται στην αγορά του εσωτερικού κατά συνέπεια όλες
οι συναλλαγές γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το
οποίο είναι το Ευρώ.
Οι αγορές των εμπορευμάτων της εταιρείας είναι, επίσης, από το εσωτερικό έτσι δεν συντρέχει
συναλλαγματικός κίνδυνος.
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Κίνδυνος επιτοκίων
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν
επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με
κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν
κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά . Κατά συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές
των επιτοκίων του ευρώ. Στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται περαιτέρω ανάλυση του
κινδύνου επιτοκίων στην Εταιρεία.

Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και απαιτήσεις από πελάτες. Το
υπόλοιπο που αφορά στις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο μετά προβλέψεων απομείωσης. Η
εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο
με αξιόπιστους πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές
απομειώσεις. Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η εταιρεία
δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να
ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η Εταιρεία, διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας
με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές
της και ενεργεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχουν συνεχώς ταμειακά διαθέσιμα (και ισοδύναμα), καθώς και
αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια.

η. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2015, καθώς και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2015,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως
εξής:
Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
α)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

34.688,67

γ) Απαιτήσεις

0,00

δ) Υποχρεώσεις

1.262.847,22

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00
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θ. Λοιπές πληροφορίες
Κατεχόμενα χρεόγραφα
Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές ή χρεόγραφα άλλων εταιρειών (εισηγμένων ή μη).
Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η Εταιρεία δεν κατείχε την 31.12.2015 συνάλλαγμα.
Ακίνητα
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της κτίρια ή άλλα ακίνητα.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Η Εταιρεία διαθέτει 2 υποκαταστήματα.

Με βάσει τα προαναφερθέντα, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015, είμαστε
της άποψης ότι τίθενται στην διάθεση σας κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε
στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης πού έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και στην
απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 28 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θωμάς Ρούμπας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις για
την χρήση 2015, σε εταιρικό επίπεδο, μαζί με τις «σημειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και έχει έδρα στο Δήμο Ρέντη. Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» έχει σαν βασικό σκοπό την εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και
υπαίθριας ψυχαγωγίας λούνα πάρκ, ηλεκτρονικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκο, θεατρικών
παραστάσεων κλπ.
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» είναι θυγατρική της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης με ποσοστό 70%. Η
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
με ολική ενοποίηση για τη χρήση του 2015 όπου η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» είναι η
ανώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου και η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 απασχόλησε κατά μέσο όρο 230 εργαζόμενους, ενώ για
τη χρήση του 2014 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 230 εργαζόμενοι.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόμισμα στο οποίο
καταγράφονται οι συναλλαγές. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Τσάμης του Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη, μέλος
Στέφανος Μακεδονόπουλος του Γεωργίου Μέλος
Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος

1.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τις οικονομικές καταστάσεις
1.1.1 Επωνυμία
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, αφορούν την Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»
1.1.2 Ποιόν αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις
Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, είναι οι Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η οποία δεν
συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
1.1.3 Περίοδος και νόμισμα
Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015. Τα ποσά που
εμφανίζονται σε αυτές σε Ευρώ (€), εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται.
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1.1.4 Συνέχιση της δραστηριότητας
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Κατά
την εκτίμηση της διοίκησης της Ένωσης, δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής
αυτής της αρχής
1.1.5 Ακριβοδίκαιη εικόνα
Σημειώνεται ότι η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουν
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της Εταιρείας.
1.1.6 Δομή σημειώσεων
Οι σημειώσεις είναι οργανωμένες συστηματικά, με τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί με ευχέρεια να
αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.

31.12.2015

31.12.2014

9

28.364.082,44

28.995.943,61

12

31.671,19

39.371,19

28.395.753,63

29.035.314,80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

13

526.589,35

452.159,84

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

14

261.525,38

219.012,10

Λοιπές Απαιτήσεις

14

262.628,13

894.675,75

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

16

271.281,99

93.805,02

Σύνολο ενεργητικού

1.322.024,85

1.659.652,71

29.717.778,47

30.694.967,50

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

4.651.140,00

11.718.300,00

Αποθεματικά Υπέρ Το Άρτιο

0,00

0,00

Αποθεματικά εύλογης αξίας

0,00

0,00

6.570,00

6.570,00

-2.068.480,87

-7.707.146,90

2.589.229,13

4.017.723,10

Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

11

1.023.755,04

875.183,20

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

17

172.351,98

154.527,78

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19

1.367.543,35

1.719.415,21

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

18

2.445.137,79

3.411.349,65

5.008.788,15

6.160.475,84

7.356.233,12

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

20

7.620.362,04

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

21

260.549,15

63.393,68

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

19

6.140.072,20

6.774.057,48

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση

19

3.454.101,28

3.167.072,16

Λοιπές υποχρεώσεις

22

4.564.676,52

3.076.012,12

Λοιπές Προβλέψεις

23

80.000,00

80.000,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

22.119.761,19

20.516.768,56

Σύνολο υποχρεώσεων

27.128.549,34

26.677.244,40

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

29.717.778,47

30.694.967,50

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Πωλήσεις

1

5.258.382,35

5.253.678,81

Κόστος Πωληθέντων

2

2.027.966,51

2.001.201,94

3.230.415,84

3.252.476,87

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα

3

279.356,31

262.954,94

Έξοδα διάθεσης

4

1.307.055,95

1.163.195,54

Έξοδα διοίκησης

4

2.614.111,91

2.638.197,19

0,00

0,00

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα

3

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων

169.690,88

462.699,80

-581.086,59

-748.660,72

520.267,37

401.944,22

Χρηματοοικονομικά έσοδα

5

25,28

3,80

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5

695.554,15

1.024.341,71

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα

3

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.276.615,46

-1.772.998,63

148.571,83

123.003,73

-1.425.187,29

-1.896.002,37

(3.306,67 )

(31.357,50 )

(1.428.493,96 )

(1.927.359,87 )

-10,64

-14,15

Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων
Κέρδη / ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

7

Καθαρά κέρδη / ζημιές χρήσης

Λοιπά συολικά έσοδα μετά από φόρους

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους

Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή

8
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Έμμεση μέθοδος

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

(1.276.615,46 )

(1.772.998,63 )

Αποσβέσεις

1.101.353,96

1.150.604,94

Προβλέψεις

14.517,54

(2.449,37 )

172.949,71

191.703,53

0,00

0,00

(36.782,45 )

(58.830,77 )

695.554,15

1.024.341,71

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(74.429,51 )

37.773,06

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

597.234,34

203.445,44

2.112.475,26

1.289.665,22

(695.554,15 )
0,00

(1.024.341,71 )
0,00

2.610.703,39

1.038.913,42

0,00
(605.685,34 )
0,00
25,28
0,00

0,00
(637.189,80 )
0,00
3,80
0,00

(605.660,06 )

(637.186,00 )

0,00
(698.828,02 )

0,00
734.526,70

(1.128.738,34 )

(1.158.032,30 )

0,00

0,00

(1.827.566,36 )

(423.505,60 )

177.476,97

(21.778,18 )

93.805,02

115.583,20

271.281,99

93.805,02

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

15
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Εταιρεία
Υπόλοιπο την
01.01.2015
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα μετά
από φόρους
Κεφαλαιοποίηση
Ζημιών
Υπόλοιπο την
31.12.2015

Εταιρεία
Υπόλοιπο την
01.01.2014
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα μετά
από φόρους

Υπόλοιπο την
31.12.2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το
Άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

11.718.300,00

0,00

0,00

6.570,00

-7.707.146,90

4.017.723,10

-

-

-

(1.428.493,96)

(1.428.493,96)

7.067.160,00

0,00

-7.067.160,00
4.651.140,00

0,00

0,00

6.570,00

-2.068.480,87

2.589.229,13

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το
Άρτιο

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

11.718.300,00

0,00

0,00

6.570,00

-5.779.787,04

5.945.082,96

-

-

-

(1.927.359,87)

(1.927.359,87)

11.718.300,00

0,00

0,00

-7.707.146,90

4.017.723,10

6.570,00

Με τις από 7 Ιανουαρίου & 3 Ιουνίου 2015 έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

αποφασίστηκε να

καλυφθούν οι ζημιές τις εταιρείας από το μετοχικό της κεφάλαιο και συγκεκριμένα τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου από 11.718.300€ σε 4.651.140€ με ισόποση μείωση των ζημιών, ήτοι άντληση εκ του
μετοχικού κεφαλαίου ποσού επτά εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (7.067.160) Ευρώ
καθώς κρίνεται προς το συμφέρον της εταιρείας και του καταστατικούς σκοπούς της να καλυφθούν οι
ζημιές της με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν της ως άνω μειώσεως, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα ένα
χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.651.140) Ευρώ, και διαιρείται σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000)
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα ένα
λεπτών (34,71).
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Αναταξινόμηση Κονδυλίων προηγούμενης χρήσης
Με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση και ορθότερη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων η
εταιρεία κατά τη χρήση 2015 αναγνώρισε στο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ποσά
ρυθμισμένων υποχρεώσεων για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τα οποία βάσει των σχετικών
προγραμμάτων ρύθμισης θα καταβληθούν μετά το πέρας της επόμενης χρήσης. Τα εν λόγω ποσά έως και
την 31/12/2014 απεικονίζονταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Για σκοπούς συγκρισιμότητας των χρήσεων διενεργήθηκε ανακατάταξη των σχετικών κονδυλίων της
χρήσης 2014 οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες. Να σημειώσουμε δε ότι
από την εν λόγω ενέργεια δεν επήλθε καμία επίδραση-μεταβολή στα αποτελέσματα και στην Καθαρή Θέση
της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Δημοσιευμένα
Στοιχεία την
31.12.2014

Προσαρμογές /
Ανακατατάξεις
κονδυλίων

Αναμορφωμένα Στοιχεία για
Συγκριτική Παράθεση στις
Οικονομικές Καταστάσεις την
31.12.2015

1.222.583,72

2.188.765,93

3.411.349,65

329.190,17

-265.796,49

63.393,68

4.998.981,56

-1.922.969,44

3.076.012,12

6.550.755,45

0,00

6.550.755,45
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2015

1.

Υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.)

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων
χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από
καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα
οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρεία
εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 2006 (ημερομηνία μετάβασης η 01.01.2005).
1.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2015)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών
σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3:
Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου),
και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40
Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές Καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων
18
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(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να
απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των
εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της
μισθοδοσίας. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις,
αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών
σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης,
ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8:
Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των
προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38:
Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24:
Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016):

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της
καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει
την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου
της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της
συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2016)

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών
σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ
7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση
οικονομική αναφορά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
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Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η
χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να
λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις
συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η
παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού
λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από
κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο
λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και
το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι
αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι
κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:


ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
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Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου
είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν
ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των
συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. H εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού
μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές
Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις
στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική
γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ
10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι
οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2017)

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των
ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι
σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο
προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB
ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο
μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την
παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι κύριες λογιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν:

2.1.

Λογιστικοποίηση εσόδων

 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και
λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
 Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών
προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
 Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών
συμβάσεων. Τα έσοδα από δικαιώματα (royalties) και τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους των σχετικών συμβολαίων, ενώ στο τέλος της χρήσης ή της περιόδου, γίνεται
οριοθέτηση σε χρονική βάση.
 Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους και όταν
αποφασίζουν τη διανομή τους οι αρμόδιες Γενικές Συνελεύσεις.

2.2.

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως πλέον σχετικών
δαπανών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού σχηματίζεται πρόβλεψη για τυχόν απομείωση
της αρχικής της αξίας.

Προβλέψεις για τυχόν απομείωση της αξίας των επενδύσεων αυτών πραγματοποιούνται μόνο εφ’ όσον
υπάρχουν ενδείξεις οριστικής απομείωσης βάσει μοντέλων υπολογισμού της εύλογης αξίας τα οποία
προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και
οι ιδιαιτερότητές τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που οφείλονται στις μεταβολές της
εύλογης αξίας καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια αφού ληφθεί υπόψη ανάλογη ενδεχόμενη φορολογία.
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους
ίδιους οικονομικούς όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την
ίδια χρονική στιγμή.
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2.3.

Λογιστικοποίηση και αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις τους και μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημιές απομειώσής τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση και εγκατάσταση των στοιχείων. Το
κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου
κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα
αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται.
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού
πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα
που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια
κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και
προσαρμόζονται, εάν κριθεί απαραίτητο, σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως
έξοδα στα αποτελέσματα.
Οι αποσβέσεις λογίζονται με σκοπό τη μείωση του κόστους ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας μείον την
υπολειμματική αξία των ενσώματων πάγιων στοιχείων, εκτός των εδαφικών εκτάσεων και των
ακινητοποιήσεων σε εκτέλεση, σύμφωνα με την εκτιμούμενη ωφέλιμη ζωή τους, χρησιμοποιώντας την
ευθεία μέθοδο ή την επιταχυνόμενη μέθοδο. Τα ποσοστά απόσβεσης που χρησιμοποιούνται (και
βασίζονται στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων) είναι τα πιο κάτω:

Κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Λογισμικά προγράμματα (software)
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3%
6,5% & 12%
12,5%
20%
8% & 20%

Ενσώματα πάγια που αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια
ζωής τους, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια.

2.4.

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στην αξία των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί
η εταιρεία στις διάφορες διοικητικές λειτουργίες της και στην υπεραξία από την απορρόφηση εταιρειών σε
προηγούμενες χρήσεις.
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Τα λογισμικά προγράμματα απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις οι
οποίες υπολογίζονται με συντελεστή απόσβεσης 20%. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την διατήρηση του
λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την
ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής
προϋποθέσεις:

δημιουργείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο,
 πιθανολογείται ότι το δημιουργούμενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και
 το κόστος ανάπτυξης μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν
αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.
Σε περιπτώσεις ιδιοπαραγόμενου λογισμικού αυτό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του.
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών, συγγενών ή από κοινού ελεγχόμενων
εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαμβάνεται στο κόστος της
επένδυσης. Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απομείωση, η
υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον
πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τομέα.

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού εκτός της υπεραξίας.
Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού η εταιρεία εξετάζει τα λογιστικά υπόλοιπα των ενσώματων και
ασώματων ακινητοποιήσεων μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη απομείωσή τους. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη,
υπολογίζεται η αξία ανάκτησης του παγίου και η λογιστική του αξία μειώνεται σε αυτό το ποσό. Η
πρόβλεψη απαξίωσης βαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός αν το πάγιο είχε
αναπροσαρμοστεί στο παρελθόν και υπάρχει σχετικό υπόλοιπο υπεραξίας αναπροσαρμογής για αυτό το
πάγιο στην καθαρή θέση, οπότε με την πρόβλεψη απαξίωσης μειώνεται ανάλογα αυτή η υπεραξία. Αν η
απαξίωση είναι μεγαλύτερη από την υπεραξία, η διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Όταν μία απομείωση παγίου αντιστρέφεται μερικά ή ολικά, τότε η αξία του παγίου αυξάνεται κατά το
ποσό της αντιστροφής, αλλά η αντιστροφή μπορεί να γίνει μόνο μέχρι το ποσό της απομείωσης που είχε
γίνει. Η αντιστροφή της απομείωσης, μεταφέρεται σε όφελος των αποτελεσμάτων, εκτός αν το πάγιο
εμφανίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία οπότε η αντιστροφή της πρόβλεψης μεταφέρεται σε αύξηση του
αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής.
Αν μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου
για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της
μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημιάς
απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές
ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η αξία ανάκτησης είναι μεγαλύτερη από την καθαρή αξία ρευστοποίησης και από την αξία χρήσης ενός
παγίου. Για την αποτίμηση της αξίας χρήσης ενός παγίου, οι μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται
σε παρούσες αξίες, με την χρήση ενός προ φόρων επιτοκίου προεξόφλησης που καλύπτει τις παρούσες
εκτιμήσεις της αγοράς για την αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
πάγιο.
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2.5.

Κόστη δανεισμού

Κόστη δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για
τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα για πώληση. Τόκοι έσοδα ή λοιπά έσοδα από
την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν
αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται.
Όλα τα άλλα κόστη δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου
που αυτά πραγματοποιούνται.

2.6.

Χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδύσεις

Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας
όταν η εταιρεία έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά
μέσα.
Οι απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες και αξιόγραφα βραχυπρόθεσμης
λήξης), εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία, μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις
για επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα, λογίζονται κατά την ημέρα που γίνεται η συναλλαγή και
αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους, πλέον τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση τους.
Μετά την απόκτησή τους, οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα για τις οποίες η εταιρεία έχει την
πρόθεση να τις κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, (επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους), εμφανίζονται
στις ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους μείον τυχόν
προβλέψεις υποτίμησης, για ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οι οποίες προβλέψεις επιβαρύνουν τα
αποτελέσματα. Η ετήσια «απόσβεση» κάθε έκπτωσης ή έξτρα αμοιβής, επί του κόστους απόκτησης μιας
επένδυσης που κρατείται μέχρι τη λήξη της, αθροίζεται με τα άλλα εισπρακτέα έσοδα από την επένδυση
(π.χ. τόκους) για όλη την περίοδο από την αγορά μέχρι τη λήξη, ώστε το έσοδο που λογίζεται στα
αποτελέσματα κάθε περιόδου, να αντιστοιχεί σε μία σταθερή απόδοση της επένδυσης.
Οι επενδύσεις σε συμμετοχές και χρεόγραφα, εκτός αυτών που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους,
χαρακτηρίζονται σαν «διαθέσιμες για πώληση» ή «κρατούμενες για εμπορικούς σκοπούς» και αποτιμώνται
σε κάθε οικονομική κατάσταση, με την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της οικονομικής
κατάστασης.
Οι διαφορές αποτίμησης, χρεωστικές ή πιστωτικές, των συμμετοχών και χρεογράφων που κρατούνται για
εμπορικούς σκοπούς, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου.
Οι διαφορές αποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων που είναι διαθέσιμες για πώληση, μεταφέρονται
κατευθείαν στην καθαρή θέση μέχρι να πωληθεί η επένδυση ή να απαξιωθεί πλήρως, οπότε τα σωρευμένα
κέρδη ή οι ζημιές από αποτίμηση που εμφανίζονται στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα
της περιόδου.
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2.7.

Χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και καθαρή θέση

Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή θέση,
λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν.
Εκδοθέντα χρηματοπιστωτικά μέσα δανεισμού (π.χ. ομολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωμα της
μετατροπής τους σε καθαρή θέση (π.χ. μετοχές), όταν αυτό το δικαίωμα συναρτάται με αβεβαιότητες και
παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο του ομίλου που τα εξέδωσε ή του κατόχου αυτών των μέσων,
καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της μη μετατροπής τους είναι πολύ μικρή.

2.8.

Τραπεζικά δάνεια

Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασμοί, καταχωρούνται στο συνολικό
καθαρό ποσό που έχει ληφθεί μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύμβασης.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με αυτά τα δάνεια, περιλαμβανομένων των πληρωτέων
ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισμό, καθώς και τα άμεσα κόστη έκδοσης του
δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι «δουλευμένα» στη χρέωση των αποτελεσμάτων με πίστωση των
δανειακών λογαριασμών και εμφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της περιόδου εφόσον δεν έχουν
εξοφληθεί. Για το λογισμό των τόκων χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού, ανάλογα και με
το ισχύον επιτόκιο και τους άλλους συμβατικούς όρους.

2.9.

Υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές (προμηθευτές)

Όλες οι υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές (υποχρεώσεις σε προμηθευτές) εμφανίζονται στον
ισολογισμό στις ονομαστικές τους αξίες.

2.10.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από
την τιμολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άμεσο έξοδο που αφορά το αγαθό μέχρι αυτό να
παραληφθεί στη συγκεκριμένη κατάσταση και στο συγκεκριμένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την
αποτίμηση. Το κόστος των προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό
κόστος όπου είναι δυνατός ο προσδιορισμός του και τα γενικά βιομηχανικά ή άλλα έξοδα, που
χρειάστηκαν ώστε το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριμένο χώρο και στη συγκεκριμένη κατάσταση κατά το
χρόνο της αποτίμησης. Το κόστος υπολογίζεται με τη χρήση της μέσης σταθμικής μεθόδου. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία απεικονίζει την εκτιμούμενη αξία πώλησης του αγαθού μείον τα εκτιμούμενα κόστη
διάθεσής του.

2.11.

Φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα
συντελεστή. Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ως αυτά αναφέρονται
στις οικονομικές καταστάσεις διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή
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αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.
Αναβαλλόμενη φορολογία ή ετεροχρονισμένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή
απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο μέγεθος που αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά.
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις πρόσκαιρες φορολογικές
διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που πιθανολογείται να υπάρξουν
φορολογητέα κέρδη και συμψηφιστεί με την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ημερομηνία του
εκάστοτε Ισολογισμού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιμώντας νέα δεδομένα και συγκυρίες που
επιδρούν στη διαθεσιμότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναμένεται να ισχύουν στη
χρήση κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.
Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσματα πλην της περίπτωσης που συνδέεται με ποσά
που μεταφέρονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική μεταχείριση.

2.12.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
 Υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.
 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης.
 Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις για κόστη εγγυήσεων, για
πωλούμενα αγαθά, λογίζονται κατά την ημέρα της πώλησης του αγαθού, με βάση εκτίμηση της
διοίκησης για τα έξοδα που θα απαιτηθούν από την εταιρεία, για να καλύψει την υποχρέωσή της
για εγγύηση.
Προβλέψεις για κόστη αναδιοργάνωσης λογίζονται όταν η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πλήρες επίσημο
σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στα μέρη που θίγονται ή επηρεάζονται από την
αναδιοργάνωση ή όταν η εταιρεία, δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από το να υλοποιήσει την αναδιοργάνωση.

2.13.

Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση του προσωπικού

Σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με τη συνταξιοδότηση
οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού να καταβάλει σ’ αυτό συγκεκριμένη χρηματική παροχή. Η
χρηματική αυτή παροχή οφείλεται κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης και ισούται με το 40% του ποσού
που προσδιορίζεται με παραμέτρους
α) το χρόνο υπηρεσίας με την εταιρεία
β) την μηνιαία αμοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και
γ) λοιπούς παράγοντες ως προσδιορίζονται υπό της σχετικής νομοθεσίας
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Η υποχρέωση αυτή προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής συνεκτιμώντας
αναλογιστικές παραμέτρους που υφίστανται κατά την ημερομηνία Ισολογισμού.
Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισμό σε αναγνωρισμένους αναλογιστές και η εκτιμούμενη κατά
την ημερομηνία κλεισίματος της τρέχουσας χρήσης υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και
περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούμενες χρήσεις έχει
διαχωριστεί και επηρεάσει απ’ ευθείας τα Ίδια Κεφάλαια και υποχρέωση που αφορά τη περίοδο επιβάρυνε
τα αποτελέσματα της περιόδου.
Η εταιρεία δεν υιοθέτησε οποιοδήποτε πρόγραμμα επένδυσης και διασφάλισης της διαθεσιμότητας του
εκάστοτε απαιτούμενου κεφαλαίου για την ανταπόκριση της σ’ αυτή την υποχρέωση όταν αυτή ανακύπτει.

2.14.

Εξωτερικό συνάλλαγμα και αντιστάθμιση

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα λογιστικοποιούνται με βάση την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την
ημέρα της κάθε συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού όλα τα νομισματικά (χρηματικά)
ενεργητικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν ξένα νομίσματα, αποτιμούνται με βάση τις ισοτιμίες
των ξένων νομισμάτων αυτής της ημερομηνίας. Τα μη νομισματικά (χρηματικά) ενεργητικά στοιχεία και
υποχρεώσεις που αποτιμούνται σε δίκαιες αξίες, εφόσον αφορούν ξένα νομίσματα, αποτιμούνται με βάση
την ισοτιμία της ημέρας που οριστικοποιήθηκε η αποτίμησή τους σε δίκαιες αξίες. Οι συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν μεταφέρονται στα αποτελέσματα, εκτός των συναλλαγματικών διαφορών που
αφορούν μη νομισματικά (χρηματικά) ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, που μεταφέρονται κατευθείαν
στην καθαρή θέση.

2.15.

Καθορισμός των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και τους
ανοικτούς δοσοληπτικούς λογαριασμούς με τις τράπεζες (overdrafts) με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι
εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για
αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους.
2.16.

Ουσιώδεις κρίσεις και υποθέσεις της Διοίκησης

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων,
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Χρήση τέτοιων εκτιμήσεων και
κρίσεων γίνεται από την Εταιρία κυρίως κατά την επιλογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρίας, σύμφωνα
πάντα με την ευχέρεια που δίνουν τα Δ.Π.Χ.Α.
Για την υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών και εφαρμογή τους η διοίκηση δεν αντιμετώπισε
ιδιαίτερα θέματα που θα απαιτούσαν αναζήτηση περαιτέρω πηγών πληροφόρησης ώστε να περιοριστεί η
αβεβαιότητα επ’ αυτών και να υπάρξει κατάλληλος λογιστικός χειρισμός.
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Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κάθε οικονομικού έτους μπορεί
να αφορούν τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις μιας εταιρίας, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεδομένου ότι η όποια επιβολή ή όχι
πρόσθετου φόρου δεν είναι βέβαια, ο σχηματισμός ενός σχετικού ποσού ως πρόβλεψη δεν είναι εφικτός.

2.17.

Μερίσματα

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εμφανίζονται ως
υποχρέωση της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στη περίοδο εντός της οποίας τα
μερίσματα έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Έσοδα

1.1.

Τομείς δραστηριότητας

Τομέας ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα
με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προ της φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους
που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό
περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).
Τα κριτήρια για τον καθορισμό τομέων της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Για τους Επιχειρηματικούς Τομείς λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
- Η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών
- Η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας
- Ο τύπος της αγοράς στην οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται.
- Τις κατηγορίες των πελατών στους οποίους τα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται.
- Τα κανάλια διανομής των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
- Το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, κατασκευαστικό
κ.λ.π.
Για τους Γεωγραφικούς Τομείς λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
- Εγγύτητα λειτουργιών
- Ομοιότητα οικονομικών και πολιτικών συνθηκών
- Σχέσεις μεταξύ εργασιών σε διάφορους οικονομικούς χώρους
- Ειδικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τις λειτουργίες σε συγκεκριμένες περιοχές
- Ρυθμιστικοί κανόνες συναλλαγματικού ελέγχου
- Επικρατούντες συναλλαγματικοί κίνδυνοι
Για διοικητικούς σκοπούς η εταιρεία
δραστηριότητας.

σε αυτήν τη φάση είναι οργανωμένη σε τρείς βασικούς τομείς

Οι κύριες δραστηριότητες κάθε τομέα είναι οι εξής:
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Τομέας 1
Έσοδα από Παιχνίδια
Τομέας 2
Επισιτισμός
Τομέας 3
Λοιπές Υπηρεσίες
Οι μεταξύ των τομέων πωλήσεις λογίζονται με βάση τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.
Οι πληροφορίες ανά δραστηριότητα που αφορούν τους πιο πάνω τομείς, παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα:

Α/Α

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

2

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.2.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
01.01 - 31.12.2015

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
01.01 - 31.12.2014

4.611.771,58

4.770.707,99

646.610,77

482.970,82

5.258.382,35

5.253.678,81

Γεωγραφικοί τομείς

Ο δραστηριότητες του ομίλου αφορούν στην Ελληνική επικράτεια.
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2.

Κόστος πωλήσεων

Το κόστος πωλήσεων για την εταιρία, αναλύεται ως εξής:
01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Αμοιβές προσωπικού

724.634,29

720.092,25

Αμοιβές & εξόδα τρίτων

184.697,26

196.057,41

Παροχές τρίτων

376.708,79

417.614,73

6.385,89

9.052,52

Διάφορα έξοδα

348.173,03

241.360,40

Αποσβέσεις παγίων

374.460,35

393.790,95

4.935,96

0,00

Φόροι - Τέλη

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Αναλώσεις αποθεμάτων

11.028,95

40.730,31

Ιδιοπαραγωγή

-3.058,00

-17.496,63

2.027.966,51

2.001.201,94

Σύνολο

3. Λοιπά έσοδα και έξοδα & επενδυτικά αποτελέσματα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

57.900,00

88.756,17

Έκτακτα έσοδα & κέρδη

221.456,31

174.198,77

Σύνολο

279.356,31

262.954,94

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Έκτακτα έξοδα & ζημιές

169.690,88

462.699,80

Σύνολο

169.690,88

462.699,80

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
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4.

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

Τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας αναλύονται ως εξής:
01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Αμοιβές προσωπικού

937.762,02

960.452,90

Αμοιβές & εξόδα τρίτων

239.019,99

261.499,71

Παροχές τρίτων

487.505,50

557.010,97

8.264,09

12.074,17

Διάφορα έξοδα

450.576,86

321.924,44

Αποσβέσεις παγίων

484.595,74

525.235,01

6.387,71

0,00

2.614.111,91

2.638.197,19

Φόροι - Τέλη

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

Τα έξοδα διάθεσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Αμοιβές προσωπικού

468.881,01

423.468,92

Αμοιβές & εξόδα τρίτων

119.509,99

115.296,65

Παροχές τρίτων

243.752,75

245.589,17

4.132,05

5.323,57

Διάφορα έξοδα

225.288,43

141.938,24

Αποσβέσεις παγίων

242.297,87

231.578,98

3.193,86

0,00

1.307.055,95

1.163.195,54

Φόροι - Τέλη

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

5. Χρηματοοικονομικά έσοδα & έξοδα
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων για τη χρήση του 2015 έχει ως ακολούθως:
01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Πιστωτικοί τόκοι

25,28

3,80

Σύνολο

25,28

3,80
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Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων για τη χρήση του 2015 έχει ως ακολούθως:
01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

87.103,69

148.825,35

Λοιποί τόκοι & έξοδα τραπεζών

608.450,46

875.516,36

Σύνολο

695.554,15

1.024.341,71

Τόκοι Leasing

7. Φόροι
Φόρος εισοδήματος

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

Φόρος εισοδήματος με ΕΛΠ
Αναβαλλόμενη φορολογία

0,00

0,00

148.571,83

123.003,73

Σύνολο

148.571,83

123.003,73

Η φορολογικά ανέλεγκτη χρήση για την εταιρεία είναι η χρήση 2010 για την οποία η εταιρεία έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, βάσει ιστορικών στοιχείων, ποσού € 80 χιλ.

8. Κέρδη ανά μετοχή

Καθαρά κέρδη / Ζημιές χρήσης
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού
των μετοχών
Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή
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01.01 - 31.12.2014

-1.425.187,29

-1.896.002,37

134.000

134.000

-10,64

-14,15
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9. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής:

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κτίρια - Κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κτίρια - Κτιριακές εγκαταστάσεις
Μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

Αξία κτήσης
31.12.2015
29.888.555,83
10.016.920,34
44.037,70
1.261.233,86

Συνολο
αποσβέσεων
31.12.2015
5.517.819,13
6.331.157,03
34.020,80
963.668,32

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2015
24.370.736,70
3.685.763,31
10.016,90
297.565,54

41.210.747,73

12.846.665,29

28.364.082,44

Αξία κτήσης
31.12.2014
29.384.412,19
10.690.569,72
44.037,70
1.241.293,81

Συνολο
αποσβέσεων
31.12.2014
5.060.635,03
6.378.402,34
32.391,10
892.941,33

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2014
24.323.777,16
4.312.167,38
11.646,60
348.352,48

41.360.313,42

12.364.369,81

28.995.943,61

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

Κτίρια - Κτιριακές εγκαταστάσεις

29.384.412,19

504.143,64

0,00

29.888.555,83

5.060.635,03

457.184,10

0,00

5.517.819,13

24.370.736,70

Μηχανήματα - μηχανολογικός
εξοπλισμός

10.690.569,72

81.601,64

755.251,02

10.016.920,34

6.378.402,34

571.813,17

619.058,48

6.331.157,03

3.685.763,31

44.037,70

0,00

0,00

44.037,70

32.391,10

1.629,70

0,00

34.020,80

10.016,90

1.241.293,81

19.940,05

0,00

1.261.233,86

892.941,33

70.726,99

0,00

963.668,32

297.565,54

41.360.313,42

605.685,33

755.251,02

41.210.747,73

12.364.369,81

1.101.353,96

619.058,48

12.846.665,29

28.364.082,44

Μεταφορικά μέσα

Έ πιπλα & λοιπός εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ
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10. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Σχετικά με τα άυλα στοιχεία ενεργητικού της εταιρίας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ως εξής:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

Λογισμικά προγράμματα

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

89.839,05

Υπεραξία Εταιρείας

454.878,94

ΣΥΝΟΛΟ ΑΫΛΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

544.717,99

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

464,97

464,97

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

90.304,02

89.839,04

97.637,89

357.241,05

357.241,05

97.637,89

447.545,07

447.080,09

464,99

464,99

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2015

90.304,02

0,00

357.241,05

0,00

447.545,07

0,00

11. Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις & υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

31.12.2015

31.12.2014

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 31.12.2015 και 31.12.2014

0,00

0,00

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 31.12.2014 και 31.12.2013

0,00

0,00

Μεταβολή

0,00

0,00

0,00

0,00

Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων

0,00

145.043,27

Επίδραση από λογισμό προβλέψεων

4.210,08

0,00

0,00

0,00

133.533,80

0,00

Ανάλυση Μεταβολής
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 31.12.2014 και 31.12.2013

Επίδραση από λογισμό αποτιμήσεων παγίων
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης

483,81

0,00

-138.227,70

-145.043,27

Λοιπές Επιδράσεις

0,00

0,00

Σύνολο Επιδράσεων

0,00

0,00

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 31.12.2015 και 31.12.2014

0,00

0,00

Επιδράσεις από συμψηφισμούς αναβαλλόμενων φόρων
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Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

31.12.2015

31.12.2014

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 31.12.2015 και 31.12.2014

1.023.755,04

875.183,20

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων31.12.2014 και 31.12.2013

875.183,20

752.179,47

148.571,83

64.027,82

875.183,20

688.151,65

0,00

0,00

286.799,52

252.236,05

0,00

15.174,11

-138.227,70

-145.043,27

0,00

636,84

Μεταβολή

Ανάλυση Μεταβολής
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 31.12.2014 και 31.12.2013
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Λοιπές Επιδράσεις
Επιδράσεις από συμψηφισμούς αναβαλλόμενων φόρων
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
Επίδραση από αποτίμηση κτιρίων και οικοπέδων
Σύνολο Επιδράσεων
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 31.12.2015 και 31.12.2014

0,00

0,00

148.571,83

64.027,82

1.023.755,03

752.179,47

12. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31.12.2015

31.12.2014

Δοσμένες Εγγυήσεις

31.671,19

39.371,19

Σύνολο

31.671,19

39.371,19

Αφορούν εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων & υπαίθριων χώρων καθώς και εγγυήσεις για βραχυπρόθεσμο
δανεισμό.
13. Αποθέματα
Αφορούν κυρίως εμπορεύματα (όπως είδη δώρων για το retail) καθώς και αναλώσιμα υλικά (όπως δώρα
για τα παιχνίδια και ανταλλακτικά μηχανημάτων). Το υπόλοιπό της αξίας τους κατά την 31/12/2015 και
31/12/2014 είναι αντίστοιχα 526.589,35 Ευρώ και 452.159,84 ευρώ.
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14. Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές και σε λοιπές απαιτήσεις.
Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

31.12.2015

31.12.2014

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από αξιόγραφα

191.525,38
70.000,00

149.012,10
70.000,00

Σύνολο

261.525,38

219.012,10

Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2015

31.12.2014

734.794,45
189.633,68
-661.800,00

1.373.337,09
183.138,66
-661.800,00

262.628,13

894.675,75

Χρεώστες διάφοροι
Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού
μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

15. Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες
Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών
κατά την 31.12.2015.

16. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

31.12.2015

31.12.2014

Ταμείο
Καταθέσεις τραπεζών

113.384,21
157.897,78

75.228,44
18.576,58

Σύνολο

271.281,99

93.805,02

17. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η εταιρεία προέβει σε αναλογιστική μελέτη του υπολογισμού των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 σύμφωνα
με το ΔΛΠ 19. Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 –
«Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, τις μεταβολές
που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα
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ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως με αναλογιστική μελέτη με την χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).



Δημογραφικές Παραδοχές

1. Πίνακας Θνησιμότητας

EVK 2000 (Υπ. Απ. Κ3-3974/99).

2. Κινητικότητα Προσωπικού

3. Ηλικία κανονικής
συνταξιοδότησης
4. Ηλικία κανονικής
συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα



Εταιρεία

Οικειοθελής
αποχώρηση

Απόλυση

5%

5%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ AE
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου
Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζομένου και
λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους 3863/2010 &
4093/2012
Μείωση κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας
συνταξιοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη τον
Ν.3863/15.07.2010 & 4093/2012

Οικονομικές Παραδοχές

1. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης

2% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Στρατηγική της Λισσαβόνας-.)

2. Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση
μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την
αποζημίωση του Ν.2112 σύμφωνα με την
προηγούμενη αναλογιστική μελέτη

Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισμός + 2% = 4%

3. Προεξοφλητικό Επιτόκιο (βλ. σχετική
παρατήρηση )

2% κατά την 31/12/2015

4. Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του
Ν.2112/20 βάσει των IAS. 19 κατά την
ημερομηνία αποτίμησης.

Μηδέν



Λοιπές παραδοχές

1. Ύψος αποζημίωσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας εκτιμήθηκε η
εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του 2112/20
και του 4093/12 χωρίς να ληφθεί υπόψη το ανώτατο
όριο των μηνιαίων αποδοχών στους μισθωτούς έτσι
όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο IΙ της
παρούσας μελέτης.

2. Πληθυσμιακά στοιχεία:

Τα σχετικά πληθυσμιακά στοιχεία συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και μας απεστάλησαν
από τους αρμόδιους παράγοντες της κάθε εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2016 με σημεία
αναφοράς την 31/12/2015.

3. Ύψος καταβαλλόμενων αποζημιώσεων κατά την
οικονομική χρήση του 2015.

Βάσει των στοιχείων που μας έδωσαν τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας
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4. Εκτίμηση παροχής προερχόμενη από πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου καθορισμένων παροχών

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν υπήρξε ενημέρωση για ύπαρξη σχετικού
προγράμματος στην εταιρεία.

5. Ομαδικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών /
Λοιπές παροχές προς το προσωπικό (ως π.χ. stock
options)

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε αυστηρά και μόνο για τις καταστατικές διατάξεις του
Ν2112/1920 και του Ν4093/2012

6. Μεθοδολογία Αναγνώρισης αναλογιστικών
(κερδών)/ ζημιών

Απόσβεση των Αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών βάσει της μεθοδολογίας των
παραγράφων 92-93 των IAS 19 στα αποτελέσματα χρήσης της ερχόμενης περιόδου

7. Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών
μεγεθών

Δεχθήκαμε την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το
πλαίσιο των ΔΛΠ (βλ. ΔΛΠ 1. § 23)

8. Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit
Credit Method) (βλ. ΔΛΠ 19)

Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

31.12.2015

31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης
Προβλέψεις χρήσης
μείον : καταβληθείσες αποζημιώσεις
συν: Λοιπές προσαρμογές & αναθεωρήσεις ΔΛΠ 19
Υπόλοιπο Λήξης

154.527,78
45.172,64
30.655,11
3.306,67
172.351,98

125.620
67.186
69.636
31.358
154.527,78

18. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31.12.2015

31.12.2014

Υποχρεώσεις από Leasing παγίων
Υποχρεώσεις για Φόρους & Ασφαλιστικές
κρατήσεις

475.205,89

1.172.583,72

1.919.931,90

2.188.765,93

50.000,00

50.000,00

2.445.137,79

3.411.349,65

Ληφθείσες Εγγυήσεις
Σύνολο

19. Τραπεζικές Δανειακές υποχρεώσεις

31.12.2015

31.12.2014

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις

1.367.543,35

1.719.415,21

Σύνολο

1.367.543,35

1.719.415,21

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
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Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση

Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

5.742.693,54

6.725.932,48

397.378,66

48.125,00

6.140.072,20

6.774.057,48

Στον ισολογισμό για τις δανειακές υποχρεώσεις που την 31.12.2015 δεν εκπληρώνονταν όλες οι
προϋποθέσεις για την αναγνώρισή τους ως μακροπρόθεσμων, εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις με τίτλο «Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση».
Τα δάνεια αυτά, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είτε έχουν ήδη ρυθμιστεί ή
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τις τράπεζες, των οποίων έχει
εξασφαλιστεί η συναίνεση στη διαδικασία, ώστε και τυπικά να χαρακτηριστούν ως μακροπρόθεσμα.
Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση

31.12.2015

31.12.2014

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση

3.454.101,28

3.167.072,16

Σύνολο

3.454.101,28

3.167.072,16

20. Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις, αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις

31.12.2015

31.12.2014

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Αξιόγραφα πληρωτέα

5.669.825,12
1.950.536,92

5.280.925,29
2.075.307,83

Σύνολο

7.620.362,04

7.356.233,12
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21. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

31.12.2015
14.517,24
9.351,97
94.467,77
45.513,32
96.698,85
260.549,15

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λοιποί φόροι - τέλη
Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

31.12.2014
16.760,78
8.693,81
-17.969,03
19.306,07
36.602,05
63.393,68

22. Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2015

31.12.2014

Προκαταβολές Πελατών

53.729,52

101.515,15

1.579.031,94

1.266.050,00

533.699,52

965.060,02

2.398.215,54

743.386,95

4.564.676,52

3.076.012,12

Καταθέσεις μετόχων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Leasing
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

23. Προβλέψεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τον κίνδυνο αυτό έχει διενεργήσει
πρόβλεψη αξίας 80 χιλ. €.
Για τις χρήσεις 2013 και 2014, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση τις ΠΟΛ
1159/26/7/2011 και ΠΟΛ 1124/18/6/2015. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο
Οικονομικών. Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει
ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015. Ο εν λόγω δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση
στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2015, καθώς και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2015,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως
εξής:
Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
α)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

34.688,67

γ) Απαιτήσεις

0,00

δ) Υποχρεώσεις

1.262.847,22

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

2. Σκοποί & πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στο
απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική
τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τραπεζικούς δανειακούς λογαριασμούς, λογαριασμούς
εισπρακτέους και πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια
χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ομίλου,
Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών ή/και χρηματοοικονομικών
προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και
Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern)
 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους
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να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το
μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. Η εταιρεία παρακολουθεί τη κεφαλαιακή του
διάρθρωση με βάση την ανάλυση που ακολουθεί:

Σύνολο δανεισμού
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

31/12/2015

31/12/2014

11.970.622

12.883.129

271.282

93.805

Καθαρός δανεισμός

11.699.340

12.789.324

Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

2.589.229
14.288.569
81,88%

4.017.723
16.807.047
76,10%

Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
31/12/2015
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

-

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

-

Μακρο/σμες απαιτήσεις

31.671
31.671

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για
εμπορική εκμετάλλευση

-

Δάνεια και απαιτήσεις

524.154

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

271.282
795.435

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος

1.842.749,24
1.842.749,24

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προσδιοριζόμενες στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

-

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προοριζόμενες για
εμπορική εκμετάλλευση

10.127.873
10.127.873
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Διαχείριση κινδύνων
- Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά του εσωτερικού κατά
συνέπεια όλες οι συναλλαγές γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα
λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ.
Οι αγορές των εμπορευμάτων της εταιρείας είναι κυρίως από το εσωτερικό έτσι δεν συντρέχει
συναλλαγματικός κίνδυνος.
- Ανάλυση ευαισθησίας επιτοκίου
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος, τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν
επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με
κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν
κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά . Κατά συνέπεια ο κίνδυνος προέρχεται από τυχόν μεταβολές
των επιτοκίων του ευρώ.
Μεταβολή μέσου επιτοκίου (+- 200 μονάδες)

2%

-2%

Επίδραση στα χρηματοοικονομικά έξοδα

219.234

-219.234

Επιδραση στα αποτελέσματα χρήσης

-219.234

219.234

- Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

271.281,99

93.805,02

Απαιτήσεις έναντι πελατών

261.525,38

261.525,38

Σύνολο

532.807,37

355.330,40

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος,
χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική της εταιρείας είναι
να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που δεν
έχουν απομειωθεί θεωρούνται υψηλής πιστωτικής ποιότητας.
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προέρχονται από την λειτουργική και εμπορική δραστηριότητα της
εταιρείας και διέπονται από συνήθης όρους αγοράς. Για το λόγο αυτό η διοίκηση θεωρεί ότι ο κίνδυνος
από μη ρευστοποίηση μέρους των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων θεωρείται αμελητέος. Επιπλέον
διενεργούνται επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη του μη είσπραξης του συνόλου ή μέρους των
απαιτήσεων.
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Τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι
εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά. Επιπλέον είναι τόσο κοντά στη λήξη τους και για αυτό το λόγο
εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους.
- Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται
καθημερινά. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος
προσδιορίζονται μηνιαία.

3. Καθαρή θέση
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας. Συνεπώς η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις στο
σύνολό τους, παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις
ταμιακές ροές της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπολείπεται
σημαντικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι μέτοχοι ωστόσο προτίθενται να στηρίξουν την
εταιρεία με ότι κεφάλαια απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσει η εταιρεία απρόσκοπτα τις δραστηριότητές
της. Για το λόγο αυτό υφίστανται σχετικές καταθέσεις από τους μετόχους, με σκοπό την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1,6 εκ. ευρώ περίπου. Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης οι μέτοχοι
ανέλαβαν ζημιά ύψους 7 εκ. ευρώ περίπου από τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών με το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
4. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Η εταιρεία στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, των οποίων έχει
εξασφαλιστεί η συναίνεση στη διαδικασία, για τη τελική ρύθμιση των υφιστάμενων υποχρεώσεων ώστε και
τυπικά να χαρακτηριστούν ως μακροπρόθεσμα.
Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 522656

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΤΣΕΑ
Α.Δ.Τ. Μ 526096
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 49414/02/Β/01/75 - Αρ. ΓΕΜΗ 45023307000
ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ - ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ - ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΙΛΗ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΕΝΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

01/01/2015-31/12/2015

(δημοσιευόμενα βασει του ν.2190, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Aρμόδια Νομαρχία:

Νομαρχία Πειραιώς

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
www.allou.gr
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάστεων : 28/04/2016
Δημήτρης Ντζανάτος (ΑΜΣΟΕΛ 11521)
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπ ος έκθεσης Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:

Θωμάς Ρούμπ ας του Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Τσάμης του Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος
Απ όστολος Βούλγαρης του Ιωάννη, μέλος
Στέφανος Μακεδονόπ ουλος του Γεωργίου Μέλος
Νικόλαος Θεοφανόπ ουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος

Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Γνώμη χωρίς επ ιφύλαξη - με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

28.364.082,44

28.995.943,61

0,00

0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοπ οιούμενα ενσώματα π άγια στοιχεία
Άυλα π εριουσιακά στοιχεία
Λοιπ ά μη κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
Απ οθέματα
Απ αιτήσεις απ ό π ελάτες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01/01-31/12/2014

5.258.382,35

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

3.230.415,84

Κέρδη / (ζημίες) π ρό φόρων , χρηματοδοτικών και επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων

(581.086,59)

(748.660,72)

5.253.678,81
3.252.476,87

31.671,19

39.371,19

Κέρδη / (ζημίες) π ρο φόρων

(1.276.615,46)

(1.772.998,63)

526.589,35

452.159,84

Κέρδη / (ζημίες) μετά απ ό φόρους (Α)

(1.425.187,29)

(1.896.002,37)

219.012,10

Λοιπ ά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Β)

533.910,12

988.480,77

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους (Α) + (Β)

29.717.778,47

30.694.967,50

261.525,38

Λοιπ ά κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία

01/01-31/12/2015
Κύκλος εργασιών

Κέρδη μετά απ ό φόρους ανά μετοχή - (σε ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(3.306,67)

(31.357,50)

(1.428.493,96)

(1.927.359,87)

(10,64)

(14,15)

0,00

0,00

520.267,37

401.944,22

Κέρδη / (ζημίες) π ρό φόρων , χρηματοδοτικών, επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων

Μετοχικό Κεφάλαιο

και απ οσβέσεων

4.651.140,00

11.718.300,00

-2.061.910,87

-7.700.576,90

2.589.229,13

4.017.723,10

0,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

2.589.229,13

4.017.723,10

Λειτουργικές δραστηριότητες

Μακροπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις

1.367.543,35

1.719.415,21

Κέρδη π ρο φόρων

Προβλέψεις / Λοιπ ές Μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις

3.641.244,80

2.252.294,70

Πλέον / μείον π ροσαρμογές για:

Βραχυπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις

9.594.173,48

9.941.129,64

Απ οσβέσεις

Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις

12.525.587,71

12.764.404,85

Προβλέψεις

Σύνολο υπ οχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

27.128.549,34
29.717.778,47

26.677.244,40
30.694.967,50

Λοιπ ές μη ταμειακές π ροσαρμογές
Απ οτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας

Λοιπ ά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Εμμεση μέθοδος

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση / (αύξηση) απ οθεμάτων
31/12/2014

Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην τραπ εζών)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

4.017.723,10

5.945.082,96

(1.428.493,96)
0,00

(1.927.359,87)
0,00

0,00

0,00

2.589.229,13

4.017.723,10

Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

01.01-31.12.2014

(1.276.615,46 )

(1.772.998,63 )

1.101.353,96

1.150.604,94

14.517,54

(2.449,37 )

172.949,71
(36.782,45 )

191.703,53
(58.830,77 )

695.554,15

1.024.341,71

Πλέον/ μείον π ροσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή π ου σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2015

01.01-31.12.2015

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώματων και άυλων π αγίων στοιχείων
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφ ορίες :

37.773,06

597.234,34

203.445,44
1.289.665,22

(695.554,15 )

(1.024.341,71 )

(Μείον):

Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπ ραξιών και λοιπ ών επ ενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων

Τόκοι εισπ ραχθέντες

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2010 και 2015.

(74.429,51 )
2.112.475,26

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

0,00
2.610.703,39

0,00
1.038.913,42

0,00
(605.685,34 )

0,00
(637.189,80 )

0,00

0,00

25,28

3,80

(605.660,06 )

(637.186,00 )

2. Το π οσό της π ρόβλεψης για τις π άσης φύσεως επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές την 31/12/2014 ανέρχεται σε € 0.
Οι λοιπ ές π ροβλέψεις π ου έχουν σχηματιστεί σωρευτικά την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 782 χιλ. π ερίπ ου.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3. Επ ί των π αγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπ ράγματα βάρη
4. Δεν υπ άρχουν επ ίδικες ή υπ ό διαιτησία διαφορές, καθώς και απ οφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων π ου
ενδέχεται να έχουν σημαντική επ ίπ τωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Εισπ ράξεις απ ό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή δανειακών υπ οχρεώσεων

5. Ο αριθμός απ ασχολούμενου π ροσωπ ικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται στα 230 άτομα.

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων

6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας π εριλαμβάνονται στις ενοπ οιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας :
Συμμετοχή
Χώρα
Μέθοδος
(άμεση)
εγκατάστασης
Ενοπ οίησης
Επ ωνυμία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

70,00%

Ελλάδα

Μερίσματα π ληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ολική

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
7. Τα π οσά των π ωλήσεων και των αγορών σωρευτικά απ ό την έναρξη της χρήσης 01/01/2015, καθώς και τα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

0,00

0,00

(698.828,02 )

734.526,70

(1.128.738,34 )

(1.158.032,30 )

0,00

0,00

(1.827.566,36 )

(423.505,60 )

177.476,97

(21.778,18 )

93.805,02

115.583,20

271.281,99

93.805,02

υπ όλοιπ α των απ αιτήσεων και υπ οχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2015, π ου
έχουν π ροκύψει απ ό συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

11. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην αρχή της συνέχισης της επ ιχειρηματικής δραστηριότητας

Συναλλαγή ή υπ όλοιπ ο (π οσά σε €)
α)

Πωλήσεις αγαθών και υπ ηρεσιών

β) Αγορές αγαθών και υπ ηρεσιών
γ) Απ αιτήσεις

της Εταιρείας
12. Εντός της χρήσης 2015 η εταιρεία με ΕΓΣ απ οφάσισε να καλυφθούν οι ζημιές τις εταιρείας απ ό το μετοχικό της κεφάλαιο

0,00

και συγκεκριμένα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απ ό 11.718.300€ σε 4.651.140€ με ισόπ οση μείωση των ζημιών, ήτοι

34.688,67

άντληση εκ του μετοχικού κεφαλαίου π οσού επ τά εκατομμυρίων εξήντα επ τά χιλιάδων εκατόν εξήντα (7.067.160) Ευρώ

0,00

δ) Υπ οχρεώσεις

καθώς κρίνεται π ρος το συμφέρον της εταιρείας και του καταστατικούς σκοπ ούς της να καλυφθούν οι ζημιές της με

1.262.847,22

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0,00

στ) Απ αιτήσεις απ ό διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υπ οχρεώσεις π ρος τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8. Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας .

αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου - σελ.16

0,00

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές π ου χρησιμοπ οιήθηκαν για να καταρτισθούν οι
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 π ροσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις π ου επ ιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.
10. Δεν έχουν επ έλθει αλλαγές στις λογιστικές π ολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων π λην αυτών π ου αναφέρονται στη σελ.17 της οικονομικής έκθεσης.

Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 28 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985

Α.Δ.Τ. ΑΗ 522656
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΤΣΕΑ
Α.Δ.Τ. Μ 526096

