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1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OLYMPIC CATERING Α.E.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E., οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 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 οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 17 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα
ότι στις 27 Ιουνίου 2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών, µε την παραχώρηση δικαιωµάτων υπέρ των παλαιών µετόχων.
Λόγω ότι η εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών,
εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν.
2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των € 34 εκ. Όπως αναφέρεται στην ίδια σηµείωση, η Εταιρεία
δια των αρµοδίων οργάνων και οι µέτοχοι έχουν σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση
της χρηµατοοικονοµικής θέσης και την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της, 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.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101
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2. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κλειόµενη χρήση (01.01.2013 - 31.12.2013).

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και
τα αποτελέσµατα της Εταιρείας OLYMPIC CATERING Α.Ε, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που
έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που
καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων προσώπων, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα
στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόµενη οικονοµική
χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο και σηµαντικές συµφωνίες που
ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως.

Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Οι ασκούµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας αποτυπώνονται στα συνηµµένα οικονοµικά
αποτελέσµατα.

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση, ανήλθε σε € 28.625 (2012: €
31.627), εµφανίζοντας µείωση 9,49% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η εν λόγω µείωση είναι απόρροια
αφενός του µειωµένου πτητικού προγράµµατος του βασικού πελάτη Olympic Air σε σχέση µε το 2012 και
αφετέρου της λήξης της συνεργασίας µε τον εν λόγω πελάτη εντός του Νοεµβρίου του 2013. Αντιστάθµισµα
σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η ιδιαίτερα θετική πορεία των κυλικείων των περιφερειακών αεροδροµίων
λόγω της αυξηµένης επιβατικής κίνησης που προήλθε από την αύξηση του τουρισµού το καλοκαίρι του 2013.

Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(Ε.B.I.T.D.A.)
Τα αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών και αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.) της Εταιρείας, κατά την
τρέχουσα οικονοµική χρήση, ανήλθαν σε ζηµιές € (2.173) (2012: € (7.968)). Η µείωση των ζηµιών οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι κατά την προηγούµενη χρήση η Eταιρεία είχε προβεί σε προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις € 4.967 χιλ.
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Μικτά Κέρδη
Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 9.779 (2012: € 10.620) εµφανίζοντας
µείωση κατά 7,93% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η εν λόγω µεταβολή είναι αποτέλεσµα των
µειωµένων πωλήσεων.

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
Τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ζηµιές € (8.571) (2012 : €
(11.995)) εµφανίζοντας µείωση κατά 28,54% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού – Χρηµατικά διαθέσιµα
Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, κατά τη λήξη της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως,
ανήλθε σε € 20.108 (2012: € 20.015). Αντίστοιχα τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας κατά την ίδια
ηµεροµηνία ανήλθαν σε € 634 (2012: € 697).
Λοιποί Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται οι βασικότεροι αριθµοδείκτες:

Μικτό κέρδος
Πωλήσεις

2013
9.779
28.625

2012
10.620
31.627

Αριθµοδείκτης µικτού κέρδους
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

34%
9.073
42.885

34%
13.025
42.266

21%

31%

(23.402)
47.214

(14.773)
46.975

(0,50)

(0,31)

Αριθµοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής
ρευστότητας
Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια
Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης

Γ. Σηµαντικά γεγονότα

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας επηρεάζεται διαχρονικά από τις εξελίξεις στον τοµέα αεροτροφοδοσίας,
ενώ τόσο ο κλάδος εστίασης όσο και το βιοµηχανικό / νοσοκοµειακό catering παρουσιάζουν σχετικά
µικρότερες και πιο ήπιες διακυµάνσεις.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 ο τοµέας της αεροτροφοδοσίας παρουσίασε περαιτέρω µείωση κυρίως
λόγω του µειωµένου πτητικού προγράµµατος του βασικού πελάτη Olympic Air σε σχέση µε το 2012 και
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αφετέρου της λήξης της συνεργασίας µε τον εν λόγω πελάτη εντός του Νοεµβρίου του 2013. Αντιστάθµισµα
σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η ιδιαίτερα θετική πορεία των κυλικείων των περιφερειακών αεροδροµίων
λόγω της αυξηµένης επιβατικής κίνησης που προήλθε από την αύξηση του τουρισµού το καλοκαίρι του 2013.

Εκκαθάριση των “ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ε.”
Ο βασικότερος πρώην πελάτης της Εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.” και οι θυγατρικές
της (“Olympic Airways“, “Olympic Aviation“ και “Ολυµπιακή Ανεφοδιαστική“) βρίσκονται από την
1/10/2009 σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης βάσει των Ν.3429/2005 και Ν.3710/2008. Το σύνολο των
απαιτήσεων των εν λόγω εταιρειών ποσού € 8.879 αναµένεται να καλυφθεί από το προϊόν εκκαθάρισης τους,
το οποίο τελεί υπό την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου βάσει του Ν. 3717/2008. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας,
αρχικά, εκτιµώντας τον χρόνο είσπραξης της απαίτησης προέβη σε προεξόφληση της κατά € 2.528 και εντός
της χρήσης 2012 προχώρησε σε περαιτέρω πρόβλεψη αποµείωσης κατά € 4.267. Πλέον το υπόλοιπο της
απαίτησης από τον Όµιλο της Παλαιάς Ολυµπιακής ανέρχεται στα € 2.085, το οποίο καλύπτεται από ισόποση
υποχρέωση στο κονδύλι του παθητικού «Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις».
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και εποµένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 περί συνέχισης της δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά η
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 438.322,50 ευρώ µε καταβολή µετρητών
µέσω της έκδοσης 1.461.075 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ
µε τιµή διάθεσης 3,40 ευρώ, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων ανάλογα µε τη συµµετοχή
τους στο µετοχικό κεφάλαιο, κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των
νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους (ήτοι ποσό € 4.529.332,50) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Με την από 4/2/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (δεόντως εξουσιοδοτηµένου προς τούτο από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων), το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν µερικής κάλυψης της από
27/06/2013 αυξήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά το ποσό των
330.000,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης 1.100.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου
µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιµή διαθέσεως 3,40 ευρώ έκαστη. Η διαφορά µεταξύ της
ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους (ήτοι ποσό € 3.410.00) θα αχθεί σε
πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Σηµειώνεται ότι µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων η εν λόγω αύξηση δεν έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες
αρχές και για το λόγο αυτό το καταβληθέν ποσό € 3.740 εµφανίζεται στο κονδύλι «∆εδουλευµένες και λοιπές
υποχρεώσεις» της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.
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∆. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι
απρόβλεπτες διακυµάνσεις των επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές
διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση αυτής. Η
διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας
εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων περιλαµβάνει την
αναγνώριση, υπολογισµό και αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων σε στενή συνεργασία µε τις
λειτουργικές µονάδες της Εταιρείας.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αντιµετωπίζει περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η έκθεση
της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που
αφορούν την προµήθεια πρώτων υλών και εµπορευµάτων. Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι
σηµαντικές ως προς την επίπτωση που θα µπορούσαν να έχουν στην λειτουργία της Εταιρείας, εποµένως δεν
χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου που
ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος καταχωρούνται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων.

Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις για τις συναλλαγές µε τους πελάτες της που αφορούν την τροφοδοσία
αεροσκαφών και την εκµετάλλευση κυλικείων, στις οποίες ορίζεται η τιµή πώλησης των προϊόντων της και οι
οποίες αναθεωρούνται κατ’ έτος µε βάση την µέση αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή. Συνεπώς, η
Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί για την παραγωγή των
προϊόντων που διαθέτει για την τροφοδοσία αεροσκαφών καθώς και σε µεταβολές της αξίας των τροφίµων
και συναφών ειδών που εµπορεύεται κυρίως µέσω των κυλικείων που εκµεταλλεύεται. Για τον περιορισµό
του συγκεκριµένου κινδύνου, το τµήµα προµηθειών έχει συνάψει µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους κύριους
προµηθευτές της Εταιρείας, στις οποίες καθορίζονται οι τιµές αγοράς για ένα µεγάλο αριθµό πρώτων υλών.
Επίσης, µέρος του εν λόγω κινδύνου αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των
προϊόντων και εµπορευµάτων που διαθέτει.

Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει κίνδυνο από την διακύµανση των επιτοκίων στις βραχυπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις της. Κατά την 31/12/2013 το σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν
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δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και
τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση
µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2013, εάν τα επιτόκια των δανειακών
υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά
φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως θα εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό των € 100
χιλ. περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από
τις δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν κυρίως
σταθερά επιτόκια και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρεία είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τις τραπεζικές καταθέσεις, καθώς επίσης και
από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών
απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών. Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει
κανένας σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση, από επαρκή
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως ή από προεξόφληση. Για τις τράπεζες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα,
µόνο ανεξάρτητα εκτιµηµένες εταιρείες µε υψηλή βαθµολόγηση γίνονται αποδεκτές. Εάν οι πελάτες µπορούν
να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του
συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το
τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας
υπόψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια
πελατών καθορίζονται βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει
καθορίσει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Η ορθή τήρηση των εγκεκριµένων πιστωτικών ορίων παρακολουθείται
σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε µεταβολές του
κύκλου εργασιών, της πιστωτικής πολιτικής και της είσπραξης των απαιτήσεων.

Ε. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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ΣΤ. Προοπτικές για το 2014
Με βάση τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται πλέον στην Ελληνική αγορά, όσο και τις τάσεις που
επικρατούν στη διεθνή αγορά υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας, η ∆ιοίκηση της Olympic Catering θα συνεχίσει
στην τρέχουσα χρήση, την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων για την περαιτέρω προσαρµογή της παραγωγικής
δυναµικότητας του εργοστασίου και της δοµής της Εταιρείας στα νέα χαµηλά επίπεδα δραστηριότητας. Στα
πλαίσια των εν λόγω δράσεων θα υπάρξει περιορισµός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών
συµπεριλαµβανοµένης και της αντίστοιχης προσαρµογής του αριθµού των εργαζοµένων της Εταιρείας. Οι εν
λόγω ενέργειες αναµένεται να επιφέρουν κατά την τρέχουσα χρήση, βελτίωση του συνολικού κόστους
λειτουργίας της Εταιρείας.

Σχετικά µε τον τοµέα της εστίασης που αφορά τη δραστηριότητα των κυλικείων σε συνολικά 7 αεροδρόµια
της χώρας, αναµένεται για τη χρήση 2014 περαιτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών, από την αναµενόµενη
αύξηση αφίξεων ξένων τουριστών.

Η. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων προσώπων
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων προσώπων, όπως
αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε
χιλιάδες ευρώ):

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
6
73
1.528
1.151
2.788
4.584
4.322
5.808

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Αγορές αγαθών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
1
16
2.246
2.139
0
0
2.246
2.155

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Απαιτήσεις
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
468
462
196
318
843
2.159
1.508
2.939
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Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Πωλήσεις υπηρεσιών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
248
199
194
125
3.441
5.179
3.883
5.503

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Αγορές υπηρεσιών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
803
793
123
72
32
45
958
910

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Προµηθευτές/Πιστωτές
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
4.723
2.036
3.937
4.202
0
29
8.660
6.266
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Οι ανωτέρω συναλλαγές αφορούν κυρίως παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εµπορευµάτων και προϊόντων σε
συνδεδεµένα πρόσωπα, λήψη υπηρεσιών και αγορές α’ υλών και εµπορευµάτων από συνδεδεµένα πρόσωπα
καθώς και ποσά τα οποία προορίζονται για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι πάσης
φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την περίοδο
1/1-31/12/2013 ανέρχονται σε € 199 ενώ αντίστοιχα την περίοδο 1/1 - 31/12/2012 ανήλθαν σε € 222. Κατά
την 31/12/2013 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης
και ∆ιευθυντικά Στελέχη.

Σπάτα, 24 Μαρτίου 2014

Με εκτίµηση,
Χατζάκος Στέργιος

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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3. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Σηµείωση

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1

31/12/20121

10
11
12
30

13.312
73
811
543
14.739

17.705
116
812
544
19.177

13
14
15
16

755
4.936
2.748
634
9.073

883
8.278
3.167
697
13.025

23.812

32.202

17
17
18

4.383
13.257
1.519
(42.562)
(23.402)

4.383
13.257
1.524
(33.938)
(14.773)

19
30
20
21

338
2.482
1.368
141
4.329

335
2.411
1.706
257
4.709

22
23
30
24

10.127
20.108
878
11.772
42.885

13.189
20.015
1.022
8.040
42.266

23.812

32.202

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

31/12/2013

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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4. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σηµείωση
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

26

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/20121

28.625
(18.847)
9.779

31.627
(21.006)
10.620

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λοιπά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµιές χρήσης προ φόρων

27
28
29
29

(15.070)
1.278
4
(4.563)
(8.571)

(22.034)
1.561
5
(2.149)
(11.995)

Φόροι εισοδήµατος

30

(60)

(1.256)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

(8.631)

(13.251)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

(8.631)

(13.251)

19

165

(5)

(33)

(7)

-

(4)
3

(87)
45

(8.628)

(13.206)

(0,5907)

(1,4467)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού λόγω της µεταβολής στο φορολογικό
συντελεστή
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά

1

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
209

∆ιαφορά υπέρ το
άρτιο
38

Τακτικό
αποθεµατικό
498

Λοιπά
αποθεµατικά
1.113

Υπόλοιπο εις
νέο1
(20.779)

Επανεκτίµηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού την 1/1/2012

-

-

-

-

(39)

(39)

Ζηµιές χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

-

-

-

-

(13.251)

(13.251)

-

-

-

-

165

165

Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού

-

-

-

-

(33)

(33)

Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου

-

-

-

-

(87)

(87)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

-

-

45

45

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

4.175

13.219

-

-

-

17.394

-

-

-

(87)

87

-

4.383

13.257

498

1.026

(33.938)

(14.773)

-

-

-

-

(8.631)

(8.631)

-

-

-

-

19

19

(5)

(5)

(7)

(7)

-

-

-

(4)

(4)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης

-

3

3

Μεταβολή αποθεµατικών

-

-

-

(4)

4

-

4.383

13.257

498

1.021

(42.562)

(23.402)

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011

Μεταβολή αποθεµατικών
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2012

1

Ζηµιές χρήσης

Σύνολο
(18.922)

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού
λόγω µεταβολής στο φορολογικό συντελεστή
Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2013

1
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6. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
1/131/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Αποµείωση απαιτήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποµείωση πάγιων στοιχείων
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Φόροι εισοδήµατος καταβληθέντες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1/131/12/20121

(8.571)

(11.995)

1.840
(252)
(28)
(116)
1.187
2.097
1.275
(2.569)

2.011
4.084
2
(128)
2.144
(3.883)

128
2.577
(3.642)
(1.505)
(125)
(5.156)

205
4.157
(16.183)
(2.128)
(17.833)

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(77)
1.426
4
1.353

(345)
5
(339)

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

3.740
3.740

17.394
(1.125)
16.269

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων

(63)

(1.903)

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης

697
634

2.600
697

1

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

7. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η OLYMPIC CATERING A.E. (η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού
catering και εστίασης στην Ελλάδα. Η έδρα της Εταιρείας είναι στo ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης,
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, η οποία συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 98,79% στο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
"Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής).

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας ήταν 390 και 453
εργαζόµενοι αντίστοιχα.

8. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
8.1 Γενικές Πληροφορίες
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, έχουν συνταχθεί µε βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας
έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας στις 24 Μαρτίου 2014.
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8.2 Εφαρµογή νεοεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων

8.2.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή
µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις και έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.
•

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες»

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το
∆ΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο
αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά
µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆ΠΧΑ
απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες
απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας
υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία
αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών της
εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίδραση στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Αναθεώρηση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους»

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζόµενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέµατα αναγνώρισης και
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Με βάση το
αναθεωρηµένο πρότυπο καταργείται η µέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής
της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιµήσεις της
καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που
προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με
βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο η Εταιρεία αναµόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύµφωνα µε τις
οριζόµενες µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 19 και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές,
µεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη». Η αναθεώρηση έχει επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις από τη διαφορά αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών).
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•

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες Απογύµνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του
Επίγειου Ορυχείου»

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 20. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει
πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και
πώς πρέπει να αποτιµάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε
µεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της
Εταιρίας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB δηµοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν
στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων, να διενεργούν µε καλύτερο τρόπο συγκρίσεις µεταξύ
Οικονοµικών Καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει των ∆ΠΧΑ και αυτών που δηµοσιεύονται
βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Τροποποίηση

στο

∆ΠΧΑ

1

«Πρώτη

Εφαρµογή

των

∆ιεθνών

Προτύπων

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την
οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό
επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών
των δανείων κατά τη µετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από µία σειρά
προσαρµογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα
Πρότυπα. Τα πρότυπα στα οποία πραγµατοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ∆ΠΧΑ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 16,
∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 34. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν
ουσιαστική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

8.2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:

•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (αναβολή της εφαρµογής)

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 9
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«Χρηµατοοικονοµικά

Μέσα» το

οποίο

και

σταδιακά

θα αντικαταστήσει

το

∆ΛΠ 39

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010
το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που η
οικονοµική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιµά σε εύλογες αξίες. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού

επιµετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον

συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το
επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού και των συµβατικών ταµειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ∆ΠΧΑ 9
απαγορεύει αναταξινοµήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινοµήσει µελλοντικά τα
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η ∆ιοίκηση έχει την
επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα
κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική
εκµετάλλευση. Τον Νοέµβριο του 2013 το ΙASB προέβη σε τροποποιήσεις του προτύπου.
Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί σηµαντικά τη λογιστική αντιστάθµιση και θέτει σε
εφαρµογή ένα νέο µοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση της λογιστικής µε τη διαχείριση του κινδύνου,
ενώ εισάγονται βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη λογιστική αντιστάθµισης και τη
διαχείριση του κινδύνου. Με την τροποποίηση είναι άµεσα διαθέσιµες οι βελτιώσεις αναφορικά µε τις
γνωστοποιήσεις που αφορούν τη µεταβολή της εύλογης αξίας ενός ιδίου χρέους της επιχείρησης, όπως
περιλαµβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το IASB αποφάσισε να αναβάλλει την εφαρµογή του
προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015), καθώς οι διεργασίες δεν
έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα µπορούσε να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιµασίας στις επιχειρήσεις.
Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφασίσουν την άµεση εφαρµογή του. Το παρόν Πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό
Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες
Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2014)

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11
και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων.
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και
την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό
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Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που
συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ
31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες
– Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις
Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς
επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το
IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01 Ιανουαρίου 2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο,
Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11
και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013)

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά
µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες
διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις
παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική
περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι
τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους
πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2013, αλλά ουσιαστικά θα εφαρµοστούν από
την ηµεροµηνία εφαρµογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρία θα
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι παρούσες
τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) (εφαρµογή
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και
∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB
χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για
εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την
απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να
συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών
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κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι
επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου
2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Νοέµβριο του 2013.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
(εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)

Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά µε τις
απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά µε τις περιπτώσεις συµψηφισµού. Οι τροποποιήσεις έχουν
εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014, µε
προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τον ∆εκέµβριο του 2012.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του
Ενεργητικού (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 36
«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις
που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του
ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία
µείον τα κόστη πώλησης. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει ήδη εφαρµόσει
το ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να
επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του
2013.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ
39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων
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τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού, αναφορικά µε την αναστολή
της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου
που έχει προσδιοριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο,
ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαµβάνεται και στο
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01 Ιανουαρίου 2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η
Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2013.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2014)

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει
πότε µία εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει
επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία διερµηνεία
του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το
∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα
δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία
αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς
είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της
εισφοράς. Η διερµηνεία έχει εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01
Ιανουαρίου 2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση
των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους» - Πρόγραµµα Καθορισµένων
Παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων (εφαρµογή από 01/07/2014)

Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές
εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της
παρούσας τροποποίησης είναι να µειώσει την πολυπλοκότητα της λογιστικής αντιµετώπισης των
εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας του εργαζοµένου, όπως είναι χαρακτηριστικά
οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει
εφαρµογή από την 01 Ιουλίου 2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρµογή από
01/07/2014)
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Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 2012 περιλαµβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 8, ∆ΠΧΑ 13, ∆ΛΠ 16,
∆ΛΠ 24 και ∆ΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα ∆ΠΧΑ 1,
∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 13 και ∆ΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρµογή από την 01 Ιουλίου
2014, µε προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι εν λόγω ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» (εφαρµογή από
01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασµοί
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η
συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε
καθεστώς προσδιορισµού τιµών µέσω ενός ρυθµιστικού πλαισίου (rate-regulated activities). Ο
ρυθµιζόµενος προσδιορισµός των τιµών µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την αξία και το χρόνο
αναγνώρισης του εσόδου µίας εταιρίας. ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή του εν λόγω Προτύπου για τις
εταιρίες που εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρµογή από την 01 Ιανουαρίου 2016, µε
προγενέστερη εφαρµογή να επιτρέπεται Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

8.2.3 Χρήση Εκτιµήσεων
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και της
κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Όµως, τα
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι τοµείς που απαιτούν
υψηλότερου βαθµού κρίση, καθώς και οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές
για τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις
και κρίσεις της ∆ιοίκησης" στη Σηµείωση 8.4.
8.3 Περίληψη Βασικών Λογιστικών Αρχών
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 είναι οι ακόλουθες:
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Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων
Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα
νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους, εκτός από ορισµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών τα οποία κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (1/1/2004) αποτιµήθηκαν στο
κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: (α) κατά τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την
κατά προορισµό χρήση του.

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών,
συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως εντός της οποίας
πραγµατοποιούνται.

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της
απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση συνολικών εσόδων, µε βάση την σταθερή µέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

Βάση της διάρκειας µίσθωσης

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

25
24

έτη
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Μεταφορικά µέσα

10-20

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10-25

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης.

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.

Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά προγράµµατα
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, όπως
µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη
λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:

Λογισµικά προγράµµατα

10

έτη

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις
Οι δαπάνες απόκτησης πατεντών, εµπορικών σηµάτων και αδειών κεφαλαιοποιούνται και
αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης σύµφωνα µε τη συµβατική διάρκεια
χρήσεως ή την ωφέλιµη διάρκεια εκµετάλλευσης τους.

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η
λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του,
καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως
αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού
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στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και
ενεργούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει
ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που
δηµιουργεί ταµειακές 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.

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους
και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης,
µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε
τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις
δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες
µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.
Ειδικότερα τα αποθέµατα των εξειδικευµένων ανταλλακτικών των µηχανηµάτων, που αγοράζονται
κατά το στάδιο της αγοράς του µηχανήµατος, θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της αξίας του
µηχανήµατος

και

αποσβένονται

µαζί

µε

το

µηχάνηµα,

ενώ

οι

αντικαταστάσεις

των

χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα
αναλώσιµα υλικά συντήρησης των µηχανηµάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως
περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης τους.

Κατά την 31/12/2013 και την 31/12/2012 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την
ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
συνολικών εσόδων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:



Χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού

που

κατέχονται

για

εµπορικούς

σκοπούς

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά
µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την
επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά µέσα).


Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην
εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής
της κατηγορίας.

∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν

µη

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

ενεργητικού

µε

σταθερές

ή

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


Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,



Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά
από το κράτος,



Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη
µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.

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

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε
λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Τα τελευταία
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να
διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαµβάνουν

µη

παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά

περιουσιακά

στοιχεία

τα

οποία

είτε

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
προηγούµενες τρεις κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς τους κατά
την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου η Εταιρεία δεσµεύεται να
αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει τις δαπάνες
συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη (ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην
εύλογη αξία των χρεογράφων που ταξινοµούνται ως διαθέσιµα-προς-πώληση αναγνωρίζονται στην
καθαρή θέση.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στην τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα
µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη εισηγµένων εταιρειών
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής προς ταµειακές ροές,
προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι µετοχές, των οποίων η εύλογη αξία
δε µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της
αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα–προς–πώληση πωλούνται ή
αποµειώνονται, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν
κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού και ιδίων

κεφαλαίων και

υποχρεώσεων
Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης
της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε
συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις συµψηφίζονται.
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Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και
των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.

∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι
πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της
Εταιρείας περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό
στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος άµεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού.
Όταν η Εταιρεία αγοράζει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το τίµηµα συν οποιοδήποτε
προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος πλην των εισοδηµατικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό
µετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες µετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές
πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα, οποιοδήποτε λαµβανόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται
στο µετοχικό κεφάλαιο.

Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

∆άνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην
των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιµή
κτήσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της
παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.
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Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά

όλους τους

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται
ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία του
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων
µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της
ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο
εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στη
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.

Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν
από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα
χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο
τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως
αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου καθώς και προβλέψεις
πρόσθετων φόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή.

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται
και εµφανίζονται είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις.

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές
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και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει
διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να
αξιοποιηθεί.

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία
σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι
θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί
από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή
ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετρείται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε
εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε
σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.

Από την 01/01/2013 µετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονοµικές καταστάσεις των
υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρµογή το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίµηνο
του 2012.

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» εφαρµόστηκε αναδροµικά από την 1η
Ιανουαρίου 2012. Σύµφωνα µε αυτό, εξαλείφεται η επιλογή της σταδιακής αναγνώρισης των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών µε τη «µέθοδο περιθωρίου». Συνεπώς, τα αναλογιστικά κέρδη και
ζηµίες που παρουσιάζονται σε µία οικονοµική χρήση θα αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου και άµεσα
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης αυτής και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα
σταδιακής αναγνώρισης στις επόµενες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων. Τα µη αναγνωρισµένα
αναλογιστικά κέρδη / ζηµίες και µη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας κατά την έναρξη της
χρήσης του 2012 επιβάρυναν την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της εν λόγω συγκρίσιµης
χρήσης του 2012.
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Η εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» είχε σαν αποτέλεσµα τις
τροποποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων της συγκρίσιµης χρήσης του 2012 όπως αναλύεται
στην σηµείωση 36.

Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές
παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο
ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση,
το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζοµένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την
πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.

Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων και τα
ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις
προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της
χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις
αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο,
τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας
εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών
ωφελειών είναι πιθανή.

Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονοµαστική αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους
προβλεπόµενους όρους.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν τις
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δαπάνες εκείνες που είναι προορισµένες να αντισταθµίσουν.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά µε την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων (παγίων)
συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων και
αναγνωρίζονται ως έσοδο και µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται
στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες
υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τα έσοδα που προκύπτουν από δικαιώµατα εκµετάλλευσης (ή δικαιόχρησης) αναγνωρίζονται σε βάση
αυτοτέλειας λογιστικών περιόδων και σύµφωνα µε το περιεχόµενο των σχετικών συµφωνιών.

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του
αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια
έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους.

Έξοδα
Λειτουργικές µισθώσεις
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να
απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (και να
αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή. Το
κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ως έξοδο, κατά το
χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο.

Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των
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συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης
περιόδου, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες
µετοχές.

Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη 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).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιµέρους τοµείς:
o Τροφοδοσία αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγεια εξυπηρέτηση (Handling): αφορά την
τροφοδοσία αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα και τη
µεταφορά τροφοεφοδίων σε αεροσκάφη καθώς και την παροχή µιας σειράς υπηρεσιών
εξυπηρέτησης.
o Εκµετάλλευση χώρων εστίασης: αφορά την εκµετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδροµίων
καθώς και την ανάληψη εκµετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές αγορές.
o Βιοµηχανικό Catering: αφορά τη µαζική εστίαση και την παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές
(νοσοκοµείων, αλυσίδων super markets κ.λ.π.).

8.4 Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου
είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε την µελλοντική
εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις και
παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και
να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της
∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και
γεγονότων.

Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των
οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά τους επόµενους
δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως:
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Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις
οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν
είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της
σχηµατισµένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

Εύλογη Αξία
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυκλοφορούν στο εµπόριο στις ενεργές αγορές
(όπως οι εµπορικές συναλλαγές) είναι βασισµένη στις τιµές αγοράς όπως αυτές διαµορφώνονται κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Η αναφερόµενη τιµή της αγοράς που
χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς από την Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιµή προσφοράς.

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή αγορά
καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί
πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε
ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.

Αποµείωση ενσώµατων και ασώµατων παγίων
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της
αξίας λόγω χρήσης η ∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή
την µονάδα ταµειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει
την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών.
Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων
Η ∆ιοίκηση εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε ετήσια περίοδο
αναφοράς. Την 31/12/2013 η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την
αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού.

Απαξίωση αποθεµάτων
Οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά µε την απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των
αποθεµάτων υπόκειται τόσο σε υποκειµενικά (κρίση σε ότι αφορά τη χρήση του αποθέµατος) όσο και
σε αντικειµενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα του προϊόντος). Για παράδειγµα σηµαντικό µέρος
των αποθεµάτων θα πρέπει να ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα προκειµένου η Εταιρεία
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να συµµορφώνεται µε σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας καλύπτοντας περισσότερο αντικειµενικά
κριτήρια.

Ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές
συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις
ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο µέλλον. Την περίοδο αναφοράς, δεν κρίθηκε απαραίτητη η
διενέργεια κάποια σχετικής πρόβλεψης, σύµφωνα µε την νοµική υπηρεσία της εταιρείας.
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9. Οικονοµική Πληροφόρηση Κατά Τοµέα
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιµέρους επιχειρηµατικούς τοµείς:
o Τροφοδοσία αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγεια εξυπηρέτηση (Handling): αφορά την
τροφοδοσία αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα και τη
µεταφορά τροφοεφοδίων σε αεροσκάφη καθώς και την παροχή µιας σειράς υπηρεσιών
εξυπηρέτησης.
o Εκµετάλλευση χώρων εστίασης: αφορά την εκµετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδροµίων
καθώς και την ανάληψη εκµετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές αγορές.
o Βιοµηχανικό Catering: αφορά τη µαζική εστίαση και την παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές
(νοσοκοµείων, αλυσίδων super markets κ.λ.π.).
Η ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τοµέα δραστηριότητας για τις χρήσεις 2013 και 2012
έχει ως ακολούθως:

1/1 -31/12/2013

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων

Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In flight
catering & Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκµετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιοµηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

Σύνολο

5.767

17.845

5.014

28.625

(10.655)

(4.342)

(3.849)

(18.847)

4.888

13.502

1.165

9.779

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης

809
(1.809)

309
(11.296)

160
(1.965)

1.278
(15.070)

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά)
Κόστος χρηµατοδότησης

(5.888)

2.515

(640)

Μικτό κέρδος (ζηµιά)

(4.013)
(4.558)

Αποτελέσµατα προ φόρων

(8.571)

Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In flight
catering & Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκµετάλλευση
χώρων εστίασης

6

64

8

77

13
8.592
3.591

46
1.639
4.159

14
3.081
2.676

73
13.312
10.427

Σύνολο υποχρεώσεων

(28.135)

(8.177)

(10.903)

(47.214)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(15.939)

(2.332)

(5.131)

(23.402)

31/12/2013

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
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1/1 – 31/12/2012

1

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζηµιά)
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά)
Κόστος χρηµατοδότησης
Αποτελέσµατα προ φόρων

31/12/20121

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκµετάλλευση
χώρων εστίασης

9.395
(11.832)
(2.437)

16.396
(4.308)
12.088

5.836
(4.866)
970

31.627
(21.006)
10.621

1
(7.051)
(9.487)

265
(12.788)
(435)

1.295
(2.194)
71

1.561
(22.034)
(9.851)
(2.144)
(11.995)

Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling
14

Εκµετάλλευση
χώρων
εστίασης
248

Βιοµηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

Βιοµηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

Σύνολο

Σύνολο

83

345

21

72

23

116

11.427

2.180

4.098

17.705

6.905

4.645

2.830

14.381

(24.753)

(11.326)

(10.896)

(46.975)

(6.400)

(4.428)

(3.945)

(14.773)

1

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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10. Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
&
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
(ΑΥΕ)

21.048
13
(3)
21.058

6.682
136
6.818

4.353
14
(148)
4.218

3.753
179
(11)
3.921

-

35.835
342
(162)
36.014

(11.058)
(1.114)
3
(12.169)

(1.969)
(371)
(2.339)

(1.755)
(278)
147
(1.886)

(1.726)
(200)
11
(1.915)

-

(16.508)
(1.963)
160
(18.310)

8.889

4.478

2.332

2.006

-

17.705

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα
&
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
(ΑΥΕ)

21.058
5
(423)
20.639

6.818
7
(3)
(830)
5.993

4.218
5
(2.868)
(445)
910

3.921
27
7
(3)
3.952

43
(16)
26

36.014
77
(3.297)
(1.275)
31.520

Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2013

(12.169)
(919)
423
(12.665)

(2.339)
(365)
1
(2.703)

(1.886)
(315)
1.473
(728)

(1.915)
(198)
2
(2.112)

-

(18.310)
(1.797)
1.899
(18.208)

Αναπόσβεστη αξία
31η ∆εκεµβρίου 2013

7.975

3.289

182

1.840

26

13.312

Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Σωρευµένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία
31η ∆εκεµβρίου 2012

Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Μεταφορές από ΑΥΕ
Πωλήσεις/ διαγραφές
Αποµείωση αξίας παγίων
31η ∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο

Σύνολο

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων
ακινητοποιήσεων) ανήλθαν σε € 1.840 (2012: € 2.011)
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.
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11. Ασώµατα πάγια στοιχεία
Τα ασώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισµικά
προγράµµατα
Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Σωρευµένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία
31η ∆εκεµβρίου 2012

Σήµατα

Σύνολο

645
0
0
645

2
3
0
5

647
3
0
650

(485)
(47)
0
(532)

(1)
(1)
0
(3)

(486)
(48)
0
(534)

113

2

116

Λογισµικά
προγράµµατα

Σήµατα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2013

645
1
0
645

5
0
0
5

650
1
0
650

Aποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
31η ∆εκεµβρίου 2013

(532)
(42)
0
(573)

(3)
(1)
0
(4)

(534)
(43)
0
(577)

Αναπόσβεστη αξία
31η ∆εκεµβρίου 2013

72

1

73

12. Λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσµένες εγγυήσεις µισθωµάτων ακινήτων.

13. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναλύονται ως ακολούθως:
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31 ∆εκεµβρίου
2013
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα
Σύνολο

2012
116
62
3
574
755

149
106
4
624
883

14. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι συνολικές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
10.082
13.335
626
741
(5.773)
(5.799)
4.936
8.278

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

Το συνολικό ποσό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις) δεν
είχε καµιά µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και ανέρχεται στο ποσό των € 5.947.
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που
έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012

(832)
(4.967)
(5.799)

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2013
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Λοιπές αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013

(5.799)
0
26
(5.773)

Η χρονική απεικόνιση των εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου
2013
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένες
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένες:
Έως 90 ηµέρες
91-180 ηµέρες
181-360 ηµέρες
>360 ηµέρες
Σύνολο
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2012
3.239

603
117
37
2.085
4.936

1.045
289
435
3.270
8.278
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης η ∆ιοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο
χρονοδιάγραµµα είσπραξης των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας προέβη σε προεξόφληση αυτών
κατά ποσό € 1.187.

15. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

31 ∆εκεµβρίου
2013
Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι
ΦΠΑ εισπρακτέος
∆εδουλευµένα έσοδα
Προπληρωµένα έξοδα
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωµές
∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού
Λοιπές απαιτήσεις
-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

2012
63
0
53
2.460
10
51
285
(174)
2.748

9
79
51
2.756
204
43
173
(148)
3.167

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012

(148)
0
(148)

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2013
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Λοιπές αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013

(148)
0
(26)
(174)

16. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις.

31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
131
106
502
591
634
697

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
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17. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 14.610.750 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30
έκαστη.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 27 Ιουνίου 2013 αποφασίστηκε η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 438.322,50 ευρώ µε καταβολή
µετρητών µέσω της έκδοσης 1.461.075 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής
αξίας € 0,30 και τιµή διάθεσης € 3,40, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, ανάλογα
µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των νέων
µετοχών και της τιµής διάθεσής τους (ήτοι ποσό € 4.529.332,50) θα αχθεί σε πίστωση του
λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Με την από 4/2/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (δεόντως εξουσιοδοτηµένου προς τούτο
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων), το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν µερικής
κάλυψης της από 27/06/2013 αυξήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, αυξήθηκε
κατά το ποσό των 330.000,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης 1.100.000 νέων κοινών
ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιµή διαθέσεως 3,40 ευρώ
έκαστη. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους
(ήτοι ποσό € 3.410.00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο». Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, η εν λόγω
αύξηση δεν έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές και για το λόγο αυτό το καταβληθέν ποσό € 3.740
εµφανίζεται στο κονδύλι «∆εδουλευµένες και λοιπές υποχρεώσεις» της Κατάστασης Οικονοµικής
Θέσης.
Κατά την 31/12/2013, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και
συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν.
2190/1920. Επιπλέον οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες από
το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά το ποσό των € 34 εκ. µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα
να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων και οι ταµειακές ροές
από τις λειτουργικές της δραστηριότητες είναι αρνητικές. Η ∆ιοίκηση της Eταιρείας δια των αρµόδιων
οργάνων της καθώς και οι µέτοχοι της Eταιρείας έχουν λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την οικονοµική
υποστήριξη της Εταιρείας ώστε να αποκατασταθούν τόσο η απαιτούµενη από τον Κ.Ν.2190/1920
σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο, όσο και η ρευστότητα της Εταιρείας. Τα
µέτρα αυτά περιλαµβάνουν ένα εκτεταµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα υλοποιηθεί µε
πολιτική συρρίκνωσης δαπανών. Ως εκ τούτου η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, έγινε µε
δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

43

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

18. Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
498
498
1.113
1.113
(91)
(87)
1.519
1.524

Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Έξοδα Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού
αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους,
κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού
κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, ενώ µπορεί
και να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές.

19. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για τη µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετρείται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε
εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, προεξοφλούµενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
∆απάνη τόκου
Ποσό που καταχωρείται στα αποτελέσµατα
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζηµιά που καταχωρείται στα
λοιπά συνολικά έσοδα
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

31 ∆εκεµβρίου
2013
20121
335
411
16
21
6
67
(19)

(165)

338

335

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:
Μέθοδος της Προβεβληµένης
Πιστούµενης Μονάδος

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισµού
Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1

1,5%

2%

1,8%
3,5%

2,5%
4,8%

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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Ανάλυση ευαισθησίας:
Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% µεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική
υποχρέωση να ήταν µικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός
επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% µικρότερου θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να
ήταν µεγαλύτερη κατά 7%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναµενόµενη αύξηση των µισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
µεγαλύτερης αναµενόµενης αύξησης µισθών θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να
ήταν µεγαλύτερη κατά 7% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναµενόµενης αύξησης
µισθών µικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη
κατά 9%.

Αναλυτικά, η αναλογιστική υποχρέωση ανά σενάριο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Αύξηση αναµενόµενης αύξησης µισθών κατά 0,5%
Μείωση αναµενόµενης αύξησης µισθών κατά 0,5%

Αναλογιστική
Υποχρέωση
310 χιλ.
361 χιλ.
361 χιλ.
309 χιλ.

Ποσοστιαία
Μεταβολή
-8%
7%
7%
-9%

20. Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα αφορούν σχηµατισµένες προβλέψεις προκειµένου να
αντιµετωπισθούν ενδεχόµενες υποχρεώσεις, που πιθανώς θα προκύψουν στο µέλλον κατά την
δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών της Εταιρείας µε το προσωπικό καθώς και µε τρίτα µέρη.

Η κίνηση των προβλέψεων για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα έχει ως ακολούθως:
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2012

2.202
0
(19)
(477)
1.706

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2013
Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013

1.706
0
(20)
(318)
1.368
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21. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό
των € 141, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 1892/1990.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -κυρίως
µηχανηµάτων- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό επιχορήγησης που µεταφέρθηκε στην κατάσταση
συνολικών εσόδων ανήλθε σε € 116 (2012 € 128).

22. Εµπορικές Υποχρεώσεις
Οι συνολικές εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου
2013
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

2012
10.078
49
10.127

13.186
3
13.189

23. Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ.
Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής
Θέσης, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο
χρηµατοδότη, ως ακολούθως:
31 ∆εκεµβρίου
Τράπεζα
EFG Eurobank Εργασίας
Πειραιώς Τράπεζα (πρώην Marfin Εγνατία Τράπεζα)
Alpha Bank (πρώην Εµπορική Τράπεζα)
Εθνική Τράπεζα
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

2013
13.740
750
3.218
2.400
20.108

2012
13.740
750
3.125
2.400
20.015

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.
24. ∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι δεδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
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∆εδουλευµένοι τόκοι (α)

575

88

Προκαταβολές πελατών

3

0

117

228

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι
ΦΠΑ πληρωτέος

12

0

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες

573

635

∆εδουλευµένα έξοδα

199

127

412
9.881
11.772

405
6.558
8.040

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

(α) Οι δεδουλευµένοι τόκοι ποσού €575 αφορούν τόκους των διµερών δανείων, οι οποίοι δεν έχουν

καταβληθεί στα πλαίσια της αναδιαπραγµάτευσης της Εταιρείας µε τις πιστώτριες τράπεζες.
Επιπλέον, στο κονδύλι «Πιστωτές διάφοροι» περιλαµβάνεται ποσό € 3.740, το οποίο αφορά στο ποσό
που κατέβαλε η Everest A.E. Συµµετοχών έναντι αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου που ενέκρινε η
Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2013 και η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως την ηµεροµηνία
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων (εκτενέστερη αναφορά γίνεται στη σηµείωση 17).

25. Κόστος µισθοδοσίας
Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και
αποζηµιώσεις απόλυσης1
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο

1/131/12/2013
9.438
2.602

1/131/12/2012
10.301
2.860

666

327

161
12.867

102
13.590

1/131/12/2013
5.967
8.880
2
84
1.315
-

1/131/12/2012
6.595
9.953
1
83
1.286
-

26. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:

Μισθοδοσία1
Κόστος Αποθεµάτων
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων
1

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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Έξοδα ενοικίων
Παροχές τρίτων
Προµήθειες πωλήσεων
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα µεταφορών
Αναλώσιµα
Λοιποί φόροι – τέλη
Λοιπά
Σύνολο

557
1.087
20
231
118
180
187
115
103
18.847

824
1.154
9
279
118
256
212
109
127
21.006

1/131/12/2013
6.900
24
660
482
43
4.321
623
52
49
56
81
802
137
314
526
15.070

1/131/12/2012
6.995
27
896
676
48
5.733
562
242
80
66
121
4.967
728
143
402
348
22.034

27. Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοδοσία1
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων
Έξοδα ενοικίων
Παροχές τρίτων
Προµήθειες πωλήσεων
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα µεταφορών
Προβλέψεις
Έξοδα διαχείρισης (Royalties)
Αναλώσιµα
Λοιποί φόροι – τέλη
Λοιπά
Σύνολο

28. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα από επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έσοδα από ενοίκια
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Κέρδη/ (ζηµιές) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Έσοδα από δικαιώµατα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
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0
236
249
116
28
318
49
282
1.278

1/131/12/2012
12
415
388
128
(2)
477
51
92
1.561
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29. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
Αποµείωση ενσώµατων παγίων
Αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

1/131/12/2013
(1.347)
(1.275)
(1.187)
(754)
(4.563)

1/131/12/2012
(1.412)
(737)
(2.149)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

4
4

5
5

(4.558)

(2.144)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)

30. Φόροι εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενος Φόρος
Φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

1/131/12/2013
60

1/131/12/2012
1.261
(5)

60

1.256

Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την
εφαρµογή του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα αποτελέσµατα προ φόρων
συνοψίζεται ως εξής:

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή (2013: 26%, 2012: 20%)
Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγουµένων χρήσεων
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων
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1/131/12/2013

1/131/12/2012

(8.571)

(11.995)

(2.229)

(2.399)

(1)

1.261
-
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Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Φορολογική επίδραση ζηµιών χρήσεως για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Επίδραση από µεταβολές φορολογικού συντελεστή
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

469

119

1.284

2.275

537

-

60

1.256

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις
οικονοµικές χρήσεις µέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώθηκαν για
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και
οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές
δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης. Οι φορολογικές
ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
το συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Από τη χρήση 2011, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που
οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους ελεγκτές,
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από το άρθρο 82 του
Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην
εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9%
για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, έλεγχος ο οποίος θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής έκθεσης
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά πλέον από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως
και 2013, για τις οποίες έχει σχηµατίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού € 93.
Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης
ΠΟΛ 1159/2011. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν

50

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Το κονδύλι «Φόροι Εισοδήµατος Πληρωτέοι» της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης αναλύεται ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου
2013
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος από φορολογικού ελέγχους
προηγούµενων χρήσεων
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι

2012
93

93

785

929

878

1.022

Το γεγονός ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης
ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax
liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση)
αναλύεται ως ακολούθως:

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

(70)

(12)

-

(82)

(2.220)

(37)

-

(2.257)

(76)
274
82
77
93

4
132
18
(26)
(74)

(33)
-

(71)
406
67
51
19

(1.840)

5

(33)

(1.867)

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

81

-

1/1/2012
Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)
Αναγνώριση άυλων περιουσιακών
στοιχείων
∆ιαφοροποίηση των συντελεστών
απόσβεσης των παγίων
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Επισφαλείς απαιτήσεις
Αποζηµιώσεις προσωπικού1
Επιχορηγήσεις
Λοιπά
Σύνολο

1/1/2013
Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)
Αναγνώριση άυλων περιουσιακών

(82)

1

31/12/2012

31/12/2013

Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρµοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
(βλ. σηµείωση 36).
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στοιχείων
∆ιαφοροποίηση των συντελεστών
απόσβεσης των παγίων
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Επισφαλείς απαιτήσεις
Αποζηµιώσεις προσωπικού1
Επιχορηγήσεις
Λοιπά
Σύνολο

(2.257)

(137)

-

(2.394)

(71)
406
67
51
19

(16)
(15)
33
(15)
9

(12)
-

(87)
392
88
37
27

(1.867)

(60)

(12)

(1.939)

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση απεικονίζονται
στην επισυναπτόµενη κατάσταση οικονοµικής θέσης ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου
2013
1

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης

2012

543
(2.482)

544
(2.411)

(1.939)

(1.867)

31. Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας

1/131/12/2013
(8.631)

1/131/12/2012
(13.251)

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών
Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

14.610.750
0
14.610.750

9.159.120
0
9.159.120

(0,5907)

(1,4467)

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

32. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα µέρη
Η

Εταιρεία

θεωρεί

ως

συνδεδεµένα

πρόσωπα
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(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους) καθώς επίσης και τους µετόχους που
κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα
υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2013 και την 31η ∆εκεµβρίου 2013, αντίστοιχα,
ήταν οι εξής:

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Πωλήσεις αγαθών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
6
73
1.528
1.151
2.788
4.584
4.322
5.808

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Αγορές αγαθών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
1
16
2.246
2.139
0
0
2.246
2.155

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Απαιτήσεις
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
468
462
196
318
843
2.159
1.508
2.939

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Πωλήσεις υπηρεσιών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
248
199
194
125
3.441
5.179
3.883
5.503

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Αγορές υπηρεσιών
1/11/131/12/2013
31/12/2012
803
793
123
72
32
45
958
910

Everest
Vivartia
MIG
Σύνολο

Προµηθευτές/Πιστωτές
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
4.723
2.036
3.937
4.202
0
29
8.660
6.266

Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας
κατά την περίοδο 1/1 - 31/12/2013 ανέρχονται σε € 199 ενώ αντίστοιχα την περίοδο 1/1 - 31/12/2012
ανήλθαν σε € 222. Κατά την 31/12/2013 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας
από και προς Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη.
33. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
33.1 Λειτουργικές Μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση
µεταφορικών µέσων και ακινήτων, οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το 2024.
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Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων µεταφορικών µέσων και ακινήτων τα οποία
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως 1/1-31/12/2013 ανήλθαν σε € 4.878
(1/1-31/12/2012: € 6.557) .
Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων µεταφορικών µέσων και
ακινήτων βάσει µη ακυρώσιµων συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης έχουν ως ακολούθως:

31 ∆εκεµβρίου
2013
3.874
17.075
2.533
23.482

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

2012
4.039
18.117
6.570
28.726

33.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, πέραν αυτών για τις οποίες η
Εταιρεία έχει ήδη σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη (βλ. σηµείωση 20).

33.3 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως συµβάσεων
καθώς και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 14.112 (2012: € 14.112).

34. Εποχικότητα
Οι δραστηριότητες της τροφοδοσίας αεροσκαφών (In Flight Catering), της επίγειας εξυπηρέτησης
(Handling) και της εκµετάλλευσης χώρων εστίασης σε διάφορα αεροδρόµια της Ελλάδας εµφανίζουν
έντονη εποχικότητα. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις των εν λόγω τοµέων κατά το πρώτο και
τελευταίο τρίµηνο έκαστου έτους υπολείπονται σηµαντικά των πωλήσεων του δευτέρου και τρίτου
τριµήνου, καθώς η τουριστική µετακίνηση µέσω των ελληνικών αεροδροµίων είναι εντονότερη κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες ιδίως από Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο.

35. Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της
αγοράς (διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και
κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό
της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας που προκύπτει από
την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του
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κόστους και των πωλήσεων
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
δικαιώµατα ανάληψης σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές .
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αντιµετωπίζει περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε
ξένο νόµισµα που αφορούν την προµήθεια πρώτων υλών και εµπορευµάτων. Ωστόσο οι ανωτέρω
συναλλαγές δεν είναι σηµαντικές ως προς την επίπτωση που θα µπορούσαν να έχουν στην λειτουργία
της Εταιρείας, εποµένως δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την
αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου που ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από
διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις για τις συναλλαγές µε τους πελάτες της που αφορούν την
τροφοδοσία αεροσκαφών και την εκµετάλλευση κυλικείων, στις οποίες ορίζεται η τιµή πώλησης των
προϊόντων της και οι οποίες αναθεωρούνται κατ’ έτος µε βάση την µέση αύξηση του δείκτη τιµών
καταναλωτή. Συνεπώς, η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που
χρησιµοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει για την τροφοδοσία αεροσκαφών καθώς
και σε µεταβολές της αξίας των τροφίµων και συναφών ειδών που εµπορεύεται κυρίως µέσω των
κιλικίων που εκµεταλλεύεται. Για τον περιορισµό του συγκεκριµένου κινδύνου, το τµήµα προµηθειών
έχει συνάψει µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους κύριους προµηθευτές της Εταιρείας, στις οποίες
καθορίζονται οι τιµές αγοράς για ένα µεγάλο αριθµό πρώτων υλών. Επίσης, µέρος του εν λόγω
κινδύνου αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή των τιµών πώλησης των προϊόντων και
εµπορευµάτων που διαθέτει.
Ευαισθησία Επιτοκίου
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει κίνδυνο από την διακύµανση των επιτοκίων αναφορικά µε τις δανειακές
υποχρεώσεις της. Κατά την 31/12/2013 το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια
κυµαινόµενου επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων
και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων
και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2013, εάν τα
επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες
µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως θα
εµφανίζονταν

µειωµένα/αυξηµένα

κατά

το

ποσό

των

€

74,

κυρίως

λόγω

των

υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές
υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Όπως και στην προηγούµενη χρήση, τα λοιπά
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χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν
κυρίως σταθερά επιτόκια και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρείας
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
634
697
7.684
11.445
8.318
12.142

Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος
που να µην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση, από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως ή
από προεξόφληση απαίτησης. Για τις τράπεζες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µόνο ανεξάρτητα
εκτιµηµένες εταιρείες µε υψηλή βαθµολόγηση γίνονται αποδεκτές. Εάν οι πελάτες µπορούν να
αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του
συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη
αξιολόγηση, το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του
πελάτη λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες συναλλαγές και άλλες
παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάση εσωτερικών ή εξωτερικών
αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Η ορθή τήρηση
των εγκεκριµένων πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε
µεταβολές του κύκλου εργασιών, της πιστωτικής πολιτικής και της είσπραξης των απαιτήσεων.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2013 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής :

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
εντός 6 µηνών
από 6 έως 12 µήνες
10.127
20.108
11.988
662
42.223
662

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
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•

να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της,

•

τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου και

•

να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια
µειωµένης εξασφάλισης µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά
απεικονίζονται στη κατάσταση οικονοµικής θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2013 και 2012
αναλύεται ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου
2013
2012
(23.402)
(14.773)
20.108
20.015
(634)
(697)
(3.928)
4.545

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον : ∆άνεια Μειωµένης Εξασφάλισης
Μείον : Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Κεφάλαιο

(23.402)
20.108
(3.924)
1,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον : ∆άνεια
Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

(14.773)
20.015
5.242
0,87

36. Αναπροσαρµογές και αναταξινοµήσεις κονδυλίων
Από την 1/1/2013 µετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις Οικονοµικές Καταστάσεις των
υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τέθηκε σε εφαρµογή το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίµηνο
του 2012. Στο πλαίσιο των παραπάνω τροποποιήσεων, προέκυψαν οι ακόλουθες µεταβολές στα
κονδύλια των παρουσιαζόµενων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας:

Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού
λόγω εξόδου
από την
υπηρεσία

Αναβαλλόµενη
φορολογική
απαίτηση
πρόβλεψης
αποζηµίωσης
προσωπικού

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2012 (όπως είχε δηµοσιευθεί)
Επίδραση αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Επαναδιατυπωµένο υπόλοιπο την 1/1/2012

363
49
412

73
9
82

(18.922)
(39)
(18.961)

Υπόλοιπο την 31/12/2012 (όπως είχε δηµοσιευθεί)
Επίδραση αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19:
- µεταφερόµενη από την προηγούµενη περίοδο
- Κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης
Επαναδιατυπωµένο υπόλοιπο την 31/12/2012

451

90

(14.866)

49
(165)
335

9
(33)
67

(39)
132
(14.773)
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37. Μεταγενέστερα Γεγονότα
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013
γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Σπάτα, 24 Μαρτίου 2014
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