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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
VIVARTIA ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές
και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σα 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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας VIVARTIA
ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου
2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 29 και 39 των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται
αναφορά στο θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων
τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 317.236 χιλ., βρίσκεται σε διαδικασία

διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω
δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης στη σημείωση 39 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά
στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, υπερβαίνει τη
συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του κατά ποσό € 293.930 χιλ.. Οι
παραπάνω συνθήκες ενδεχομένως να υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την
απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, η οποία καλύπτεται με την
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. ημειώνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου, κατά
την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, βρισκόταν σε φάση αναδιαπραγμάτευσης
με τις δανείστριες τράπεζες, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, αναφορικά με την
αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η Διοίκηση του
Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής
θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους,
προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων
με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της
Εταιρείας. τη 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 Διαχείρισης του
Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Ιωάννου
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 29301
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Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 136 ηνπ Ν.2190/1920, γηα εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Α. Υπημαηοοικονομικέρ εξελίξειρ και επιδόζειρ ηηρ σπήζηρ 2013
Σύνοτη
Σν 2013 απνηέιεζε γηα ηελ Διιάδα κία ζεκαληηθή ρξνληά θαζψο παξά ηε ζπλερηδφκελε (γηα
6ε ζπλερή ρξνληά) χθεζε, ηε δηαηήξεζε ηεο αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα, ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε νξηζκέλα
εκθαλή ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. ε απηφ ην ηδηαίηεξα ξεπζηφ πεξηβάιινλ, ν Όκηινο
Vivartia γηα αθφκα κία ρξνληά ηήξεζε απαξέγθιηηα ην ζηξαηεγηθφ ηνπ πιάλν:
 Πξνζδίδνληαο αξία ζηον καηαναλυηή κέζα απφ ηελ επέλδπζε ζηελ καινοηομία κε λέα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ενιζσύονηαρ ζεκαληηθά ηα μεπίδια αγοπάρ ζηηο επηκέξνπο
αγνξέο ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο,
 Αναπηύζζονηαρ ηιρ ζσέζειρ με ηο οπγανυμένο λιανεμπόπιο, θαζηζηψληαο έηζη ηε
Vivartia ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε πσιήζεσλ ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο
ιηαλεκπνξίνπ γηα 2ε ζπλερή ρξνληά,
 Πξνζθέξνληαο ανηαγυνιζηικέρ ηιμέρ ζηνπο θαηαλαισηέο κε ζπλερείο πξνζθνξέο θαη
έμθαζη ζηην ποιόηηηα ε νπνία παξακέλεη αδηαπξαγκάηεπηε αξρή γηα ηνλ Όκηιν
Vivartia,
 Τινπνηψληαο ηελ ανάπηςξη ζηο εξυηεπικό κέζα απφ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο κε
ζεκαληηθνχο ζπλεξγάηεο παγθνζκίσο, ηφζν γηα ηα πξντφληα FMCG φζν θαη γηα αλάπηπμε
λέσλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο εθηφο Διιάδαο.
 Δθαξκφδνληαο επξχηαηα ππογπάμμαηα μείυζηρ κόζηοςρ (cost savings) ζε φιν ην εχξνο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο ηεο ηάμεο πιένλ ησλ € 73
εθαη. θαηά ηελ ηξηεηία 2011 - 2013.
πλνςίδνληαο, ν Όκηινο VIVARTIA, ζε έλα ηδηαίηεξα επκεηάβιεην πεξηβάιινλ θαηφξζσζε
λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ θεξδνθνξία ππεξβαίλνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ
ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ην πεληαεηέο πιάλν ηνπ Οκίινπ. Ζ ζπζζσξεπκέλε, σζηφζν, πίεζε πνπ
έρνπλ πξνθαιέζεη νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νδήγεζαλ ηνλ
Όκηιν ζηελ απνηχπσζε ζεκαληηθψλ απνκεηψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζηα πιαίζηα
ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.
Ζ ζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζε
1

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο αλακέλεηαη λα
δηακνξθψζνπλ ην 2014 σο θνκβηθή ρξνληά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ Vivartia.
Εξέλιξη – Μεηαβολέρ Οικονομικών μεγεθών
Σν 2013 απνηέιεζε ηελ έθηε ζπλερφκελε ρξνληά χθεζεο κε ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο λα
παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. Ζ ζπλερηδφκελε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα δεκηνχξγεζε αζθπθηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ
ελψ ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ελέηεηλαλ ηελ πίεζε ζηελ
θαηαλάισζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 2013 απνηέιεζε ηελ πξψηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία
έπεηηα απφ κία καθξά πεξίνδν ειιεηκκάησλ, ε ρψξα παξνπζίαζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα
θαζψο θαη πιενλαζκαηηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σν ζεηηθφ απηφ θιίκα
δηακνξθψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ην 2ν εμάκελν ηεο ρξνληάο αληηζηξέθνληαο ηελ
ηδηαίηεξα αξλεηηθή ηάζε πνπ ζπλερηδφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2013.
Ο επξχηεξνο ρψξνο ησλ ηξνθίκσλ, φπνπ ν Όκηιφο καο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζπλέρηζε λα
δέρεηαη ζεκαληηθή πίεζε σο απνηέιεζκα ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο φζν θαη ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην βαζηθφ
target group ησλ ζεκάησλ εζηίαζεο αιιά θαη πνιιψλ γαιαθηνθνκηθψλ (impulse) πξντφλησλ.
Δλδεηθηηθά, ε πηψζε ηεο αγνξάο ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα άγγημε ην 10% ελψ ε πηψζε
ηεο αγνξάο ζηελ εζηίαζε έθηαζε ην 20%.
Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο κεξηθήο αληηζηξνθήο ηνπ
αξλεηηθνχ θιίκαηνο. Σν θαινθαίξη ηνπ 2013 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ζεκαληηθή αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια, ε απφθαζε γηα επαλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζην
κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% νδήγεζε ζε ζεκαληηθή ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο, ζε
πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηειηθά ηελ κεξηθή ζπγθξάηεζε ηεο έληνλα πησηηθήο ηάζεο
ηνπ 1νπ εμακήλνπ.
Ζ θαζπζηέξεζε φκσο ζηελ απφθαζε γηα κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο ζην 13%,
φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, δηακφξθσζε ζπλζήθεο γηα πεξαηηέξσ πηψζε ζηελ
αγνξά ηεο εζηίαζεο. Παξάιιεια, ε ζπζζσξεπκέλε πίεζε ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα πινπνίεζε επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ Όκηιν ζηε ζρεδηαδφκελε αλάπηπμε. Τπφ ηα
δεδνκέλα απηά, θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, ν Όκηινο πξνέβε ζε
λεφηεξε εθηίκεζε ησλ ππεξαμηψλ, ησλ ζεκάησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θιάδνπ εζηίαζεο θαη επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ
δηακνξθψλνπλ νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.
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Μέζα ζε απηφ ην έληνλα ξεπζηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν Όκηινο VIVARTIA ζπλέρηζε λα
επελδχεη ζηελ θαηλνηνκία, πξνζθέξνληαο πνηνηηθέο επηινγέο ζηνπο θαηαλαισηέο. πλέρηζε
ηα ιαλζαξίζκαηα λέσλ πξντφλησλ φπσο ε λέα θαηεγνξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
“Smart”, ην Καηζηθίζην θαη ην Βηνινγηθφ γάια, ηα λέα πξντφληα «Υξπζή Εχκε» (ζπηηηθά
ηξηθηάθηα θιπ), ηα λέα πξντφληα Μπάξκπα ηάζεο, απνθηψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
εληππσζηαθά κεξίδηα αγνξάο κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξάιιεια, ζην
ρψξν ηεο εζηίαζεο αλέπηπμε θαηλνηφκεο ηδέεο νη νπνίεο γξήγνξα απέθηεζαλ επξεία απνδνρή
απφ ηνπο θαηαλαισηέο φπσο ην My Burger ηεο Goody’s, ε εηζαγσγή δεχηεξνπ ραξκαληνχ
θαθέ ζηα everest (Brazilian blend) θαζψο ην γεπζηηθφ ηαμίδη ηνπ Giro d’Italia ζηα εζηηαηφξηα
ηεο La Pasteria.
Όιεο νη παξαπάλσ θηλήζεηο επηβξαβεχηεθαλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο εληζρχνληαο ηελ εγεηηθή
ζέζε ηνπ Οκίινπ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ ζεηηθή απηή
εηθφλα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ν Όκηινο κέζα ζηηο κεγάιεο
αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ φπνπ γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, ε Vivartia (κέζσ ησλ FMCG
πξντφλησλ) απνηέιεζε ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε (+4,7% έλαληη ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ κεγαιχηεξσλ 30 πξνκεζεπηψλ ιηαλκπνξίνπ πνπ αλήιζε ζε -3.8% [ζηνηρεία ηεο
IRI]).
Ζ εηθφλα ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο βαζηθέο αγνξέο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν θιάδνο, θαζψο
θαη ε θαηάηαμε κεηαμχ ησλ επψλπκσλ ζεκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Κιάδνο

Καηεγνξία

Γαλακηοκομικά Γάια Λεπθφ
Γάια νθνιαηνχρν
Γηανχξηη
Υπκνί Φξέζθνη

Μεξίδην Αγνξάο /
Καηάηαμε (ζε αμία)
27,6%, #1
56,6%, #1
19,9%, #2
35,9%, #1

Καηετςγμένα

Λαραληθά
Εχκεο

63,5%, #1
23,1%, #1

Εζηίαζη

Αγνξά Φαγεηνχ
Αγνξά Καθέ

18,3%, #1
20,5%, #1

Ο Όκηινο θαη θαηά ην 2013 ζπλέρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ηνπ
θφζηνπο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, επηηπγράλνληαο ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο πνπ κέζα ζηελ
ηξηεηία 2011-2013 μεπεξλνχλ ηα € 73 εθαη. Παξά ην κεγάιν εχξνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ν Όκηινο ζπλερίδεη λα αμηνινγεί φινπο ηνπο παξάγνληεο θφζηνπο νη
νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ φθεινο, φπσο ε ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε
ζπγθεθξηκέλσλ δεκηνγφλσλ ιεηηνπξγηψλ/πξντφλησλ, ε πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ζπλεξγηψλ
κεηαμχ ησλ θιάδσλ, ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ κε ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο
(πξψησλ πιψλ), ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ (ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο) θαη ν
επαλαπξνζδηνξηζκφο ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηνπο ζπλεξγάηεο.
Ζ δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο ζηελ Διιάδα, επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ
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κεζνπξφζεζκνπ πιάλνπ εμσζηξέθεηαο πνπ πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
25% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ εθηφο Διιάδνο, έλαληη ηνπ κνλνςήθηνπ πνζνζηνχ πνπ
πθίζηαηαη ζήκεξα. ε απηά ηα πιαίζηα, νινθιεξψζεθε ε ζχζηαζε ηεο θνηλήο εηαηξείαο κε
ηελ Exeed ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ελψ εληφο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ 2013 μεθίλεζαλ νη
εμαγσγέο ηπξνθνκηθψλ θαη θαηαςπγκέλσλ ηξνθίκσλ (δχκεο θαη ιαραληθά) ζηε ρψξα.
Παξάιιεια, ε παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζηηο κεγαιχηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ
επηβεβαίσζε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ
δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κεγάιε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ.
ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ε ζπκθσλία πνπ αλαθνηλψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2014, κε
ηελ κεγαιχηεξε γαιαθηνβηνκεραλία ηεο Ηηαιίαο Granarolo, γηα παξαγσγή θαη δηάζεζε
απζεληηθνχ Διιεληθνχ γηανπξηηνχ ζηελ Ηηαιία.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν Όκηινο αλαπηχρζεθε ζην εμσηεξηθφ θαη δηακέζνπ ηνπ θιάδνπ
εζηίαζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο ζε Αιβαλία θαη Λεπθνξσζία,
ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο επξείαο αλάπηπμεο ησλ ζεκάησλ ηνπ Οκίινπ εζηίαζεο ζην
εμσηεξηθφ ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί πξνο πινπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ εληφο ηνπ 2014.
Σα γεγνλφηα ηνπ 2013 επηβεβαίσζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ νη
νπνίεο ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αθφκα κεγαιχηεξε
αλάπηπμε. Μία ηέηνηα πνξεία απαηηεί έλα ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηήξημεο. Ο Όκηινο απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ νκνινγηαθψλ ηνπ
δαλείσλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη επί ηνπ
παξφληνο ζε ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο
εθηηκψληαο φηη κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ζα δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο γηα
απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πιάλνπ πνπ έρεη εθπνλεζεί.
Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2013 ζπλνςίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε Κιάδν θαη ζηε
ζπλέρεηα γηα ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ σο εμήο:
Κλάδορ Γαλακηοκομικών και Ποηών
Ελλάδα
Οη θαζαξέο πσιήζεηο ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηε ρξήζε 2013 παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε
ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε ην 2012, παξά ηελ ζεκαληηθή πηψζε ηεο αγνξάο ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ αιιά θαη ηελ εληεηλφκελε κεηαηφπηζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο κεγάιεο
(πςεινπάξνρεο) αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ. Γηα άιιε κία ρξφληα ε Γέιηα έιαβε πνιιέο
δηαθξίζεηο θαη βξαβεχζεηο αλαθνξηθά κε λέα θαηλνηφκα πξντφληα (Γέιηα Smart),
επηηπρεκέλα ιαλζαξίζκαηα (Μηθξέο Οηθνγελεηαθέο Φάξκεο Γέιηα Γηπινζηξαγγηζηφ
Γηανχξηη θαη Γέιηα Smart) αιιά θαη δεκηνπξγηθέο επηθνηλσλίεο πξντφλησλ (Υπκνί Life
ςπγείνπ). Χο επηζθξάγηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ε Γέιηα απέζπαζε έπαηλν ζηελ
θαηεγνξία Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ζηελ πξψηε ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ “Made in
Greece”, δηνξγάλσζε πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ, κε ζηφρν
ηελ επηβξάβεπζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα.
Καηά ην 2013, ε εηαηξεία ζπλέρηζε λα θαηαγξάθεη ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα:
Γάλα
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To 2013 ε αγνξά ηνπ ζπλνιηθνχ ιεπθνχ γάιαθηνο, εκθαλίδεη κείσζε ζε φγθν θαηά -5,7% ζε
ζρέζε κε ην 2012, ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηε κείσζε πνπ παξνπζίαζε ε θαηεγνξία ην
2012, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο επηινγέο ησλ
θαηαλαισηψλ.
ε κηα αγνξά πνπ παξνπζηάδεηαη πησηηθή, ε ΓΔΛΣΑ ην 2013 παξνπζηάδεη κία ζηαζεξά
αλνδηθή πνξεία, δηαηεξψληαο ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε κε κεξίδην αγνξάο 25,5% ζε φγθν θαη
27,6% ζε αμία, απμεκέλν θαηά +1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε φγθν θαη + 1,4 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ζε αμία έλαληη ηνπ 2012.
ε επίπεδν ππνθαηεγνξηψλ, ε θαηεγνξία ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο, ην 2013 ζε επίπεδν φγθνπ
παξνπζηάδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ -8,8% ζε ζρέζε κε ην 2012, ελψ ε θαηεγνξία πςειήο
παζηεξίσζεο παξνπζηάδεηαη πησηηθή θαηά -1,2%. Ζ θαηεγνξία ηνπ ζπκππθλσκέλνπ
γάιαθηνο ζε φγθν ζπλέρηζε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία ην 2013 θαηά -5,4%, ην νπνίν
ελδερνκέλσο ππνδειψλεη κηα ζηξνθή πξνο άιιεο θαηεγνξίεο, φπσο ηεο πςειήο
παζηεξίσζεο. Ζ θαηεγνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γάιαθηνο ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη θαη ην 2013
πησηηθή πνξεία -14,9% ζε ζρέζε κε ην 2012, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειφηεξεο κέζεο ηηκήο ησλ
πξντφλησλ αιιά θαη ιφγσ ρακειήο δηαθεκηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο θαηεγνξίαο θαη έιιεηςεο
λέσλ ιαλζαξηζκάησλ.
Απφ πιεπξάο εμέιημεο κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο ππνθαηεγνξίεο ιεπθνχ γάιαθηνο, ε ΓΔΛΣΑ
παξνπζηάδεη αχμεζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ θξέζθνπ θαηά +2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη κε
κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 31,2% δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε, απμάλνληαο ηελ κεξηδηαθή
δηαθνξά απφ ηνπο επφκελνπο παίθηεο ηεο θαηεγνξίαο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ζηαζεξά ή
πησηηθά κεξίδηα αγνξάο. Σν Φξέζθν Γάια ΓΔΛΣΑ, αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο ηεο
θαηεγνξίαο, παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά +2,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κε κεξίδην 28,0%,
απνδεηθλχνληαο ηελ θαιή πνξεία κηαο αγαπεκέλεο θαη ηζηνξηθήο κάξθαο. Πνιχ θαιή πνξεία
παξνπζηάδεη θαη ην θξέζθν γάια «Μηθξέο Οηθνγελεηαθέο Φάξκεο», ε ζεηξά θξέζθνπ
γάιαθηνο ζε κπνπθάιη πνπ ιάλζαξε ε ΓΔΛΣΑ ην 2011. Μέζα ζε δπν ρξφληα ε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαηέθηεζε κεξίδην αγνξάο ζηελ θαηεγνξία ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο ζε
κπνπθάιη ζε επίπεδν φγθνπ 17%, εκθαλίδνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2012 ηεο ηάμεσο ησλ
+2,3 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ.
ηελ θαηεγνξία γάιαθηνο πςειήο παζηεξίσζεο, ε ΓΔΛΣΑ δηαηεξεί θαη ζε απηή ηε
θαηεγνξία ηελ εγεηηθή ζέζε πνπ θαηέθηεζε κέζα ζην 2012, έρνληαο κηα ζηαζεξή θαιή
πνξεία κε κεξίδην αγνξάο ζε φγθν 25,8%, απμεκέλν θαηά +1,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε
ζρέζε κε ην 2012 θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θαιή πνξεία ηνπ “κκκmilk
νηθνγελεηαθνχ”. ηηο αξρέο ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο
κκκmilk, κε λέν βειηησκέλν εηθαζηηθφ ζπζθεπαζίαο θαη αλαλεσκέλν ινγφηππν
επηθνηλσλψληαο εληνλφηεξα ηε γεπζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Νέα ιαλζαξίζκαηα ζηελ θαηεγνξία ηνπ ιεπθνχ γάιαθηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2013 ζεκαηνδνηψληαο ηελ είζνδν ηεο ΓΔΛΣΑ ζε λέεο θαηεγνξίεο θαη
δηεπξχλνληαο ην θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο.
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Ζ ρξνληά μεθίλεζε κε ηελ είζνδν ηεο ΓΔΛΣΑ ζηελ αγνξά ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ Καηζηθίζηνπ
Γάιαθηνο ηνλ Ηαλνπάξην. Σν λέν θαηζηθίζην γάια ΓΔΛΣΑ είλαη έλα πξντφλ πνπ ζπλδπάδεη
ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο κε κηα ήπηα γεχζε θαηζηθίζηνπ
γάιαθηνο, ε νπνία ηθαλνπνηεί κηθξνχο θαη κεγάινπο, ζε κία ζπζθεπαζία πνπ μερσξίδεη ζην
ξάθη. Σν λέν πξντφλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα θαιή πνξεία θαηαθηψληαο ηνλ πξψην ρξφλν ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ κεξίδην 28,4% ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο.
Σνλ Ηνχλην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην ιαλζάξηζκα ηνπ ΓΔΛΣΑ Bio, ηνπ λένπ βηνινγηθνχ
γάιαθηνο ηεο ΓΔΛΣΑ, πνπ ζπιιέγεηαη απφ αγειάδεο πνπ δνπλ ειεχζεξεο
ζε
πξνζηαηεπφκελα ιηβάδηα θαη ειεγκέλνπο βνζθφηνπνπο ζε επηιεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο
βηνινγηθέο θάξκεο. Σν ΓΔΛΣΑ Bio παξάγεηαη απφ ηε ΓΔΛΣΑ θαη πηζηνπνηείηαη κε
ηαθηηθνχο θαη ζπλερείο ειέγρνπο απφ ηνλ επίζεκν ειιεληθφ θνξέα ΓΖΧ, εμαζθαιίδνληαο
δηπιή εγγχεζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 θαηά ην νπνίν θαη
ιαλζαξίζηεθε ην ΓΔΛΣΑ Bio θαηέθηεζε έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 4,6% ζε φγθν κέζα ζηελ
θαηεγνξία ηνπ βηνινγηθνχ γάιαθηνο.

ηελ θαηεγνξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ γάιαθηνο, κία θαηεγνξία πνπ εκθάληζε ζεκαληηθή πηψζε
φγθνπ θαη ην 2013, ε ΓΔΛΣΑ θαηάθεξε λα ελδπλακψζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε κε ηε ζεηξά
Daily λα ζπγθεληξψλεη κεξίδην 33,6% απμεκέλν θαηά 3,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Μάην ηνπ 2013 έγηλε επαλαιαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγηθψλ γαιάησλ
Daily κε λέν εηθαζηηθφ θαη ζε ζπζθεπαζία Tetra pak 1 ιίηξνπ, κε ζηφρν λα επηθνηλσλεί
μεθάζαξα ηελ αλάγθε πνπ θαιχπηεη ην θάζε πξντφλ ηεο ζεηξάο θαη λα απμήζεη ηελ
αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπ, αιιαγή πνπ επεξέαζε αθφκε πην ζεηηθά ηελ πνξεία πσιήζεσλ.

Γιαούρηια και επιδόρπια γιαοσρηιού
Ζ αγνξά ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ γηανπξηηνχ ην 2013 θηλήζεθε νξηαθά πησηηθά ζε φγθν (0,1%) θαη επίζεο πησηηθά ζε αμία (-1,2%) ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ ΓΔΛΣΑ, αληίζεηα κε ηελ
ηάζε ηεο θαηεγνξίαο, θηλήζεθε αλνδηθά, κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ηα κεξίδηά ηεο ηφζν ζε
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φγθν, θηάλνληαο ην 15,6% (+0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), φζν θαη ζε αμία (+1.0 πνζνζηηαία
κνλάδα) κε κεξίδην αγνξάο 19.9%.
Ζ θαηεγνξία ηνπ ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ, ην 2013 παξνπζίαζε άλνδν ζε φγθν (+6,8%) αιιά
θαη ζε αμία (+4,9%) ζε ζρέζε κε ην 2012. Ο θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο ήηαλ ε ππφθαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ νηθνγελεηαθψλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ ελφο θηινχ, πνπ
παξνπζίαζε έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο (+19,1% ζε φγθν θαη +19,9% ζε αμία) θαη πιένλ
απνηειεί ην 41,4% ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ζε φγθν (+4,3 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2012) θαη ην 30,7% ζε αμία (+3.9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε
ην 2012).
Σν 2013 ε ΓΔΛΣΑ ελδπλάκσζε ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζηξαγγηζηνχ
γηανπξηηνχ κε ηε λέα κνλαδηθή ζεηξά ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ ηεο Γέιηα, Μηθξέο
Οηθνγελεηαθέο Φάξκεο Γηπινζηξαγγηζηφ, ε νπνία παξνπζηάδεη ζηαζεξέο πσιήζεηο θαζ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη σο απνηέιεζκα έρεη θαηαθέξεη λα απνζπάζεη 3,8% κεξίδην φγθνπ
θαη 4,8% κεξίδην αμίαο κέζα ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζηξαγγηζηνχ ζε θχπειιν. Ζ λέα ζεηξά
γηανπξηηνχ ππνζηεξίρηεθε ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ζηελ ηειεφξαζε αιιά θαη κε ελέξγεηεο κέζα
ζηα θαηαζηήκαηα. Με ην λέν απηφ ιαλζάξηζκα ε ΓΔΛΣΑ επηηπγράλεη ζπλνιηθά ηελ
αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ ηεο (+1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεξηδίνπ αγνξάο) θαη ησλ πσιήζεψλ
ηεο, ζε φγθν (+25,6% έλαληη 2012) θαη ζε αμία (+25,5% έλαληη 2012) ελ κέζσ θξίζεο κέζα
ζηελ πην αληαγσληζηηθή θαηεγνξία ηνπ γηανπξηηνχ, θηάλνληαο ην 10,9% ζε φγθν θαη 13,6%
ζε αμία.
Σέινο, ην 2013 ε θαηεγνξία ηνπ γηανπξηηνχ κε θξνχηα & δεκεηξηαθά παξνπζίαζε αλνδηθή
ηάζε ζε ζρέζε κε ην 2012, ηφζν ζε φγθν (+3,7%) φζν θαη ζε αμία (+0,1%). Σν Vitaline,
θηλήζεθε επίζεο αλνδηθά, θαη κάιηζηα κε δηπιάζηα απμεηηθή ηάζε απφ απηή ηεο θαηεγνξίαο,
παξνπζηάδνληαο άλνδν 7,8% ζε φγθν θαη 5,9% ζε αμία θαη έηζη θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ
εγεηηθή ηνπ ζέζε ζην ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο κε κεξίδην αγνξάο ζε φγθν 25,4% απμεκέλν
θαηά +1,0 πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε κε ην 2012.
Παιδικά προχόνηα
Οη δχζθνιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ε έληνλε πίεζε πνπ
δέρνληαη νη νηθνγέλεηεο, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πησηηθή ηάζε ησλ αγνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε
βαζηθά, εμεηδηθεπκέλα πξντφληα δηαηξνθήο γηα ηα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά. Σα λέα
πξντφληα πνπ ιαλζαξίζηεθαλ ζηελ αγνξά ην 2013 (θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ γάιαθηνο
πςειήο παζηεξίσζεο θαη ζην παηδηθφ γηανχξηη κε overcup) ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλαλέσζε
ηνπ θαηαλαισηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο θαη ηειηθά ζπγθξάηεζαλ ηελ
πηψζε ησλ ζπλνιηθψλ θαηεγνξηψλ.
Έηζη, ε ζπλνιηθή αγνξά ηνπ παηδηθνχ γάιαθηνο ζπλέρηζε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία, κε
κηθξφηεξν φκσο ξπζκφ απφ 2012 (πηψζε 3,2% ζε φγθν ζε ζρέζε κε ην 2012). Μέζα ζε
απηφ ην πεξηβάιινλ, ε ΓΔΛΣΑ θαηάθεξε λα απμήζεη ην ζπλνιηθφ κεξίδηφ ηεο ζε ζρέζε κε
ηελ πεξαζκέλε ρξνληά (18,7%, +0,4 κνλάδεο έλαληη ηνπ 2012), κε ηε κάξθα ΓΔΛΣΑ
Advance λα ζπγθεληξψλεη κεξίδην 17,5% (-0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) θαη ην λέν ΓΔΛΣΑ
Smart λα ζπλεηζθέξεη κε κεξίδην 1,2%. ηελ ππν-αγνξά ηνπ παηδηθνχ γάιαθηνο ζην ςπγείν,
ηεο νπνίαο ε ηάζε είλαη ζεηηθή ζε ζρέζε κε πέξπζη, ε κάξθα ΓΔΛΣΑ Advance παξακέλεη ν
αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ηεο θαηεγνξίαο κε κεξίδην 54,1% παξά ηηο απψιεηεο πνπ έρεη (-6,2
πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2012) απφ ηελ είζνδν λέσλ πξντφλησλ ζηελ θαηεγνξία αιιά
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θαη ηε ζπλερφκελε πηψζε ηνπ θξέζθνπ Advance, ελψ ην ΓΔΛΣΑ Smart ζηελ πξψηε ρξνληά
πνπ βξίζθεηαη ζηελ αγνξά ζπγθέληξσζε κεξίδην 4,5%.
Ζ ππνθαηεγνξία ηνπ βξεθηθνχ γηανπξηηνχ, ζπλέρηζε ηελ πησηηθή πνξεία θαη γηα ην 2013 ζε
ζρέζε κε πέξπζη (-6,5%). Μέζα ζηα βξεθηθά, ε ζεηξά ΓΔΛΣΑ Advance 2x150g αχμεζε
αθφκα παξαπάλσ ην πνιχ πςειφ κεξίδηφ ηεο (85,2%, +1,6κ.κ.). Ζ ππνθαηεγνξία ηνπ
παηδηθνχ γηανπξηηνχ κε overcup επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηελ είζνδν πνιιψλ λέσλ καξθψλ,
κε πην επηηπρεκέλε ηεο είζνδν ηνπ ΓΔΛΣΑ Smart. Έηζη, ε έληνλα αξλεηηθή πνξεία ησλ
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ αλεζηξάθε, θαη ε ρξνληά έθιεηζε κε αλάπηπμε 5,4%. Ζ λέα ζεηξά
ΓΔΛTA Smart παξνπζίαζε έλα κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 13,5%.
Νέα πποφόνηα/καινοηομίερ/νέερ αγοπέρ
Απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 2013, ε ζπλέρεηα ηεο κάξθαο ΓΔΛΣΑ Advance, ε κάξθα ΓΔΛΣΑ
Smart, είλαη πιένλ γεγνλφο, εμειίζζνληαο ην ραξηνθπιάθηφ ηεο αιιά θαη θέξλνληαο
ζεκαληηθά λέα ζηελ ειιεληθή αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ. Ζ λέα κάξθα:
 δεκηνχξγεζε λέα θαηεγνξία ζηελ αγνξά ηνπ παηδηθνχ γάιαθηνο, θαη
 εηζήγαγε λέα δεδνκέλα ζηελ αγνξά ηνπ παηδηθνχ γηανπξηηνχ.
Ζ λέα ζεηξά παηδηθήο δηαηξνθήο ΓΔΛΣΑ Smart απνηειείηαη απφ θαηλνηφκα πξντφληα, εηδηθά
κειεηεκέλα γηα ηα παηδηά «ζρνιηθήο ειηθίαο» θαη θαηάιιεια εκπινπηηζκέλα κε ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζε δςναηό μςαλό, ενέπγεια, γεπά κόκαλα θαη δςναηό
ανοζοποιηηικό, ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο.
Πεξηιακβάλεη εκπινπηηζκέλν γάια γηα παηδηά απφ 4 εηψλ θαη εκπινπηηζκέλν παηδηθφ
γηανχξηη κε θαπάθη δεκεηξηαθψλ.

Μη αλκοολούτα ποηά
To 2013 ε αγνξά ησλ ρπκψλ ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε ζε φγθν, -10,1% ζε ζρέζε κε ηo
2012, θαη -14,5% ζε αμία, ζαθψο επεξεαζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε αιιά θαη ηελ
θαηάηαμή ηνπο ζε θαζεζηψο ΦΠΑ 23%. Οη ρπκνί Life ηεο ΓΔΛΣΑ ζπλνιηθά θαηέγξαςαλ
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κεξίδην 12,8% ζε φγθν θαη 16% ζε αμία ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ ρπκψλ (+2,8 κνλάδεο ζε
ζρέζε κε ην 2012 ζε φγθν θαη +3,4 κνλάδεο ζε αμία).
Σνλ Ηνχλην ε ζεηξά ρπκψλ ςπγείνπ εκπινπηίζηεθε κε κηα λέα «νηθνγέλεηα» ρπκψλ, κε
αληηνμεηδσηηθή δξάζε, βαζηζκέλε ζηα πην ηζρπξά superfruits κέζσ ηνπ ιαλζαξίζκαηνο ηεο
γεχζεο Life Cranberry-Raspberry-Blueberry (ζε 1ιίηξν θαη 330ml).
Δπίζεο ηνλ Ηνχλην ζηε ζεηξά ρπκψλ ξαθηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ιαλζάξηζκα λέαο γεχζεο Life
Μαληαξίλη-αγθνπίλη (ζε 1ιίηξν θαη 330ml) κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ.
To 2013 ε αγνξά ηνπ έηνηκνπ ζπζθεπαζκέλνπ παγσκέλνπ ηζαγηνχ ζεκείσζε έληνλα πησηηθή
ηάζε, -15,5% ζε φγθν θαη -20,3% ζε αμία ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ ζεηξά Life Tsai θαηέγξαςε
κεξίδην 11% ζε φγθν θαη 12% ζε αμία, ειαθξψο εληζρπκέλν ζε ζρέζε κε ην 2012,
απνηειψληαο ην ηξίην brand ηεο αγνξάο. Ζ ζεηξά Life Tsai ππνζηεξίρζεθε κε ηελ
ππάξρνπζα ηειενπηηθή επηθνηλσλία, έληνλν πιάλν δεηγκαηνδηαλνκψλ κε θχξην ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο γλψζεο ηεο κάξθαο θαη ηεο πξντνληηθήο δνθηκήο απφ ηνπο θαηαλαισηέο,
εκπνξηθέο ελέξγεηεο θαη εθηελή ηνπνζέηεζε θαη ζεκαηνπνίεζε ζε ζεκεία
επνρηαθνχ/θαινθαηξηλνχ ελδηαθέξνληνο.
Σν 2013 ε αγνξά ηνπ ζνθνιαηνχρνπ παξνπζίαζε πηψζε -19,8% ζε φγθν θαη -18% ζε αμία
ζε ζχλνιν ρξνληάο ζε ζρέζε κε ην 2012. Σν Milko παξακέλεη εγέηεο ζηελ αγνξά κε κεξίδην
ζε φγθν 52,2% (+0,3 κνλάδεο) θαη 56,6% (+1,1 κνλάδα) ζε αμία. Οη θχξηνη αληαγσληζηέο
ζηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνπλ πησηηθή πνξεία ζε φγθν πσιήζεσλ θαη αληίζηνηρα ειαθξά
πησηηθφ ή ζηαζεξφ κεξίδην αγνξάο ζε φγθν. Χζηφζν, νη κηθξφηεξνη παίθηεο θαηαθέξλνπλ λα
αλαπηχμνπλ ην κεξίδην ηνπο.
Σσρί
H αγνξά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ ζπλέρηζε λα είλαη πησηηθή θαη ην 2013 θαηά 3,3% ζε
φγθν, κε ρακειφηεξν φκσο ξπζκφ πηψζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (-4,2%). Σν 2013,
ελ κέζσ ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ θιίκαηνο, ε ΓΔΛΣΑ θηλήζεθε επίζεο ηδηαίηεξα πησηηθά κε
απνηέιεζκα λα παξνπζηάζεη απψιεηα κεξηδίσλ θαηά 1,0 πνζνζηηαία κνλάδα ζηελ
ππνθαηεγνξία ηεο ζπζθεπαζκέλεο θέηαο θαη απψιεηεο 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ
ππνθαηεγνξία ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ θαζεξηνχ.
Βοσλγαρία
Καηά ην 2013 ζπλερίζηεθε ζηε ρψξα ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα πςειά γηα ηελ ρψξα
επίπεδα αλεξγίαο, ζπλζήθεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Χο
απνηέιεζκα απηνχ ε αγνξά γάιαθηνο εκθάληζε κείσζε θαηά 3,5% ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο. Σελ ίδηα ηάζε εκθάληζε θαη ε αγνξά γηανχξηεο ε νπνία επίζεο κεηψζεθε
θαηά 4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Παξά ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ UMC, θαηάθεξε λα
απμήζεη ηα κεξίδηά ηεο ηφζν ζηελ αγνξά ηνπ ιεπθνχ βηνκεραληθνχ γάιαθηνο (+1,5
πνζνζηηαία κνλάδα αχμεζε κεξηδίνπ φγθνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο) θαζψο θαη
ζηελ αγνξά ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ γηανπξηηνχ (+1,0 κνλάδα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
έηνο), ελψ νη ζπλνιηθά νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά 11% ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε.
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ε επίπεδν EBITDA ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο εκθάληζαλ κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε θαη αλήιζαλ ζην επίπεδν ηνπ € 1,0 εθαη., επεξεαζκέλα αξλεηηθά απφ
ηελ αχμεζε ζε ηηκέο ξεθφξ ησλ ηηκψλ ηεο Α’ χιεο ηνπ γάιαθηνο. Παξά ηηο δχζθνιεο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ε Δηαηξεία ζπλέρηζε λα ιακβάλεη πξντνληηθέο πξσηνβνπιίεο κε ην
ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ (ζνθνιαηνχρν γάια καθξάο δηάξθεηαο ζε κπνπθάιη) αιιά θαη
επαλαιαλζάξηζκα πθηζηάκελσλ πξντφλησλ.
Γηα ην 2014 ε Δηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηηο πξντνληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο, θηλήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ θαη ζε βειηίσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ.
Κλάδορ Καηετςγμένυν
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ γηα ηε ρξήζε 2013 ζεκείσζε άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 4,7% ζε
ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ρξήζε 2012. Ο θιάδνο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ κε πξσηαγσληζηέο
θπξίσο ηνλ Μπάξκπα ηάζε αιιά θαη ηε Υξπζή Εχκε, θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε
ηνπ ζαλ εγέηεο ζην ρψξν, εληζρχνληαο ηα κεξίδηα ζε αμία θαη φγθν, κε παξάιιειε
δηαηήξεζε πςειήο θεξδνθνξίαο θαη ξεπζηφηεηαο.
Αλαιπηηθφηεξα αλά ηνκέα:
Λατανικά
Σν ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ παξνπζίαζε άλνδν 1,6% ζε φγθν θαη
0,5% ζε αμία θαηά ηε ρξήζε 2013.
Ο Μπάξκπα ηάζεο, γηα κία αθφκα ρξνληά, ελίζρπζε ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζην ζχλνιν ηεο
αγνξάο ησλ θαηαςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηα κεξίδηά ηνπ, ζε φγθν,
51,6% (5,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) αιιά θαη ζε αμία, 63,5% (+3,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Ζ
ζεηηθή πνξεία ηεο κάξθαο Μπάξκπα ηάζε, είλαη απνηέιεζκα ηεο επηηπρεκέλεο
επηθνηλσληαθήο θακπάληαο, φπνπ αλαδείρζεθε ε θξεζθάδα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ
θαη ηαπηφρξνλα ε Διιεληθφηεηα ηεο κάξθαο, θαζψο θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ πξνσζεηηθνχ
πιάλνπ ελεξγεηψλ, έρνληαο ζαλ ζηφρν, ηελ βειηίσζε ηεο αμίαο πξνο ηνλ θαηαλαισηή.
Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο πξντνληηθήο ζεηξάο «Αο καγεηξέςνπκε»,
φπνπ πεξηιακβάλεη αγαπεκέλνπο ζπλδπαζκνχο ιαραληθψλ, βαζηζκέλνπο ζε ειιεληθέο
παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ιαδεξψλ θαη νζπξίσλ, σο απνηέιεζκα ηεο λέαο επηθνηλσληαθήο &
πξνσζεηηθήο θακπάληαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά.
Ζύμες
Ζ αγνξά ηεο θαηαςπγκέλεο δχκεο γηα ην 2013, παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν, ζε φγθν
+6,5% θαη νξηαθή άλνδν +0,2% ζε αμία. Ζ Υξπζή Εχκε, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ
εγεηηθή ηεο ζέζε αλάκεζα ζηηο επψλπκεο κάξθεο θαη λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο, ζε φγθν ζην
19% (+0.5κ.κ) θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε αμία +1,6κ.κ, θζάλνληαο ζην 23,1%.
Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Υξπζήο Εχκεο, πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλέρηζε ηεο ζεηηθήο
πνξείαο ηεο πξντνληηθήο ζεηξάο «πηηηθά ηξίγσλα» θαη ην ζχλνιν ηεο ππνθαηεγνξίαο
πηηηάθηα, θαζψο θαη απφ ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ «πηηηθψλ πηηψλ». εκαληηθφ ξφιν
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ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηεγνξίαο θαη θπζηθά, ζηελ ζεηηθή πνξεία ηεο Υξπζήο Εχκεο, έρεη γηα
κηα αθφκε ρξνληά ε αλάπηπμε θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά, λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ,
φπσο ε πξντνληηθή ζεηξά, «πηηηθά ηξηθηάθηα».

Φρέζκα λατανικά και αλάηες
Αμηνζεκείσηε ε άλνδνο ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ εηαηξεία, πξνεξρφκελε απφ ηελ ζεηηθή
πνξεία πσιήζεσλ ηεο κάξθαο Μπάξκπα ηάζε, +7% ζε φγθν θαη 3% ζε αμία ζε ζρέζε κε
πέξζη θαη ηεο ζεκαληηθήο αλάπηπμεο ησλ πσιήζεψλ καο, κε ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ
ηδησηηθήο εηηθέηαο.
Διεθνείς δραζηηριόηηηες
Οη εμαγσγέο θαηά ην 2013 θηλήζεθαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2012. Ζ ζεκαληηθή αλάπηπμε πνπ
επηηεχρζεθε ζηελ Γεξκαλία (+37%), ηελ Απζηξαιία (+7%), ηελ Σνπξθία αιιά θαη ε έλαξμε
ησλ εμαγσγψλ πξνο ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ηε Ληβχε, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνχ
ζρήκαηνο ηεο Vivartia κε ηελ Exeed, πεξηνξίζηεθαλ απφ ηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ πξνο ηελ
Κχπξν (ηεο ηάμεσο ηνπ -5%), ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε ηε ρψξα ζηηο αξρέο
ηνπ 2013.
ηα Βαιθάληα, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θιάδνπ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζηελ Ρνπκαλία θαη αθνξά
απνθιεηζηηθά πξντφληα θαηαςπγκέλσλ ιαραληθψλ κε ξχδηα, φπνπ ε πνξεία ηνπ Οκίινπ ην
2013 ήηαλ αλνδηθή.
Κλάδορ Υπηπεζιών Εζηίαζηρ και Ψςσαγυγίαρ
Καη θαηά ην 2013 ε αγνξά ηεο εζηίαζεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή θάκςε, ηδηαίηεξα θαηά ην
πξψην ήκηζπ ηεο ρξήζεο. Όπσο φκσο πξναλαθέξζεθε, ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαζηξνθή
ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ αγνξά ηεο εζηίαζεο απνηέιεζε ε
απφθαζε γηα επαλαθνξά ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% απφ
ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2013, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ζην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ αιπζίδσλ ηνπ νκίινπ Δζηίαζεο θαη
θαη’ επέθηαζε ηελ ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο, ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηε
ζπγθξάηεζε ηεο πησηηθή ηάζεο ηνπ α’ εμάκελνπ 2013. εκαληηθά νθέιε απνθφκηζε ν
Όκηινο θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ travel business (θπιηθεία αεξνδξνκίσλ, ΔΑ,
θαξάβηα) σο απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα.
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, φια ηα ζήκαηα ηνπ Οκίινπ Δζηίαζεο ηεο Vivartia θαηάθεξαλ θαη
δηαηήξεζαλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά ηεο εζηίαζεο θαη ηνπ θαθέ, παξά ηελ πηψζε
ησλ πσιήζεσλ, δηαηεξψληαο ηα κεξίδηα αγνξάο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, κέζα απφ ηελ
εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ηελ πηνζέηεζε επηηπρεκέλσλ ηηκνινγηαθψλ
πνιηηηθψλ.
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Ζ ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ν Όκηινο ήηαλ ε πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ θαη
θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ (myBurger, Giro d’Italia, λέν ραξκάλη Brazilian) θαη πνηνηηθψλ value
for money επηινγψλ (Good deals, εθπησηηθά κελνχ), πξνζδίδνληαο αμία ζηηο επηινγέο ησλ
θαηαλαισηψλ.

Ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνηειεί επίζεο ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ λένπ
concept θαηαζηεκάησλ Goody’s, ππφ ην ζήκα “Goody’s Burger House”, ην νπνίν απνηειεί
έλα ζχγρξνλν κνληέιν casual εζηίαζεο κε επίθεληξν ηνλ επηζθέπηε θαη ην πψο ζα
κεηαηξαπεί ε παξακνλή ηνπ ζην θαηάζηεκα ζε εκπεηξία δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο. Σα
λέα θαηαζηήκαηα μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 θαη ε αλάπηπμε
ηνπο αλακέλεηαη λα είλαη ηαρχηαηε ηφζν κέζσ αλάπηπμεο λέσλ φζν θαη κέζσ αλαθαίληζεο
πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ.

Καηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ concept ηεο αιπζίδαο Goody’s αιιά θαη ησλ
ππφινηπσλ ζεκάησλ ηνπ νκίινπ Δζηίαζεο αλακέλεηαη λα έρεη ην δπλακηθφ πξφγξακκα λέαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο FREE ENTRY πνπ αλαθνηλψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. Πξφθεηηαη
γηα έλα πξφγξακκα εηδηθψλ πξνλνκηψλ γηα φζνπο επαγγεικαηίεο ή λένπο επηρεηξεκαηίεο, ζε
φιε ηελ Διιάδα ελδηαθέξνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο, κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αγνξάο.
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Δπηπξφζζεηα, ζπλερίζηεθε ν εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ κέζσ ηεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ δνκψλ κε ζπγρσλεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη
δηνηθεηηθψλ δνκψλ, επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κείσζε ησλ επηθαιχςεσλ εληφο ηνπ
Οκίινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Χο
ζπλέπεηα απηνχ, δεκηνπξγήζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε πγηψλ πξννπηηθψλ γηα ην
κέιινλ.
Παξάιιεια, ηδηαίηεξα επηηπρήο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν Όκηινο γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ζην εμσηεξηθφ, κε ηε ζχλαςε Master Franchise Agreements ζε
ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο. Μέρξη ζήκεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη, είηε έρνληαο αλνίμεη ήδε θαηαζηήκαηα
είηε έρνληαο ππνγξάςεη Master Franchise Agreements, ζε Κχπξν, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία,
Οπγγαξία, Μαπξνβνχλην, ΠΓΓΜ, Κφζζνβν, Αιβαλία, Ληβχε, Λεπθνξσζία θαη Δλσκέλα
Αξαβηθά Δκηξάηα.
Ζ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2013 ηφζν γηα ην ζήκα Goody’s φζν θαη γηα ηα ινηπά
ζήκαηα ηνπ Οκίινπ (Flocafe, Everest, La Pasteria) έρνπλ σο εμήο:
Goody’s
Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Goody's ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 16%
πεξίπνπ έλαληη ηνπ 2012. Ζ Goody’s γηα ην 2012 θαηέρεη κεξίδην αγνξάο πνπ αλέξρεηαη ζε
13,1% ζε θαηαλάισζε θαηά αμία έλαληη 11,6% γηα ην 2012, θαη ζε 12,1% ζε
επηζθεςηκφηεηα πειαηψλ ζηελ ζπλνιηθή αγνξά εζηίαζεο.
ηελ Διιάδα μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά 2 λέσλ εζηηαηνξίσλ Goody’s θαη πην
ζπγθεθξηκέλα έλα θαηάζηεκα ζηελ Κάησ Κεθεζηά θαη έλα θαηάζηεκα εληφο ηνπ λένπ .Δ.Α
ζηνλ Αικπξφ Βφινπ. εκεηψλεηαη φηη εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2014 μεθίλεζε ε
ιεηηνπξγία ελφο λένπ πξνηχπνπ θαηαζηήκαηνο ζηε Λεσθ. Κεθηζίαο ζην χςνο ηνπ Κνιιεγίνπ
Αζελψλ θαη ελφο λένπ θαηαζηήκαηνο ζην Παζαιηκάλη, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο ηειεπηαίεο
πξνζζήθεο ηνπ λένπ concept “Goody’s Burger House”.
Σν 2013 ζπλερίζηεθε ζπζηεκαηηθά ε δηεζλνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο Goody’s, κε ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζηε Λεπθνξσζία θαη ηνπ δεχηεξνπ θαηαζηήκαηνο
ζηελ Αιβαλία αιιά θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζε Ληβχε,
Κφζζνβν θαη ΠΓΓΜ.
ε επίπεδν ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ Marketing, ην 2013 ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ
“My Burger, My Goody’s” ηνλ Απξίιην. Γηα πξψηε θνξά ε Goody’s παξέρεη ζηνπο πειάηεο
ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο burger, επηιέγνληαο ην κέγεζνο ηνπ
κπηθηεθηνχ, ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο sauces πνπ ηνπο αξέζνπλ, θαη νπζηαζηηθά επηιέγνληαο θαη
πφζα ρξήκαηα ζέινπλ λα μνδέςνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα
επηηπρεκέλε θπξίσο ζε επίπεδν εηθφλαο, αθνχ ην λεαληθφ χθνο ηεο επηθνηλσλίαο θαηάθεξε
λα αλαλεψζεη ηε κάξθα. Παξάιιεια, ζπλερίζηεθε ε επέλδπζε ζηε ζεκαληηθή θαηεγνξία
ησλ Extreme Burgers κε βάζε ην κεγάιν κπηθηέθη 150 γξ. κε ηελ εηζαγσγή 2 λέσλ θσδηθψλ
(Black Pepper & Blue Cheese) νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ ππελζχκηζε φιεο
ηεο θαηεγνξίαο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο
ζπλερίζηεθε γηα ηξίηε ρξνληά ε παξνπζία ησλ εθπησηηθψλ πξνζθνξψλ Good Deals. Σα
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Good Deals ζπκπεξηιακβάλνπλ πξντφληα burgers θαη club sandwich, ζε ζπλδπαζκφ κε
παηάηεο θαη αλαςπθηηθφ ζε ρακειφηεξε ηηκή. Μεηά απφ 2 ρξφληα ζπλερνχο παξνπζίαο,
ζπκθσλήζεθαλ 3 ζπγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί Good Deals, νη νπνίνη γηα πξψηε θνξά
δηαηεξήζεθαλ γηα φιε ηε ρξνληά ζην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο, ηφζν ζην ζαιφλη φζν θαη ζην
delivery. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δηαηεξήζεθαλ ηα Deals ρσξίο λα απαηηνχληαη πφξνη γηα ηελ
ηειενπηηθή ηνπο επηθνηλσλία αθνχ πιένλ παγηψζεθαλ σο θσδηθνί θαη price points ζηε
ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Δπίζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνρεπκέλε ηειενπηηθή
επηθνηλσλία γηα ηελ ππεξεζία Goody’s Delivery ζε πεξηζηάζεηο πςειήο ηειεζέαζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε παξαγγειία delivery (π.ρ. αζιεηηθά γεγνλφηα).
Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο αλαλεψζεθαλ ( φπσο θαη θάζε ρξφλν ) 13 πξντφληα ζηελ θαηεγνξία
ΜΔΟΓΔΗΑΚΑ (επνρηαθά πξντφληα πεξηφδνπ αξαθνζηήο).
Flocafé
Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Flocafé ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 13 %
έλαληη ηεο ρξήζεο 2012.
Σν ζήκα Flocafé ζηελ ζπλνιηθή αγνξά ηνπ θαθέ θαηέρεη κεξίδην 9,6% ζε θαηαλάισζε θαηά
αμία έλαληη 8,7% ην 2012 θαη 6,9% ζε επηζθεςηκφηεηα πειαηψλ, έλαληη 7,5% ην 2012.
ηελ Διιάδα μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά 3 λέσλ θαηαζηεκάησλ Flocafé θαη πην
ζπγθεθξηκέλα έλα θαηάζηεκα ζην επηβαηεγφ πινίν “Blue Star Horizon” ηεο εηαηξείαο
ATTICA, έλα θαηάζηεκα ζην Αεξνδξφκην «Νίθνο Καδαληδάθεο» ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη
έλα θαηάζηεκα εληφο ηνπ λένπ .Δ.Α ζηνλ Αικπξφ Βφινπ.
Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην 2013, πινπνηήζεθαλ κε ηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο:
 Παξνπζηάζηεθε ζηνπο ζπλεξγάηεο / franchisees ην λέν concept Flocafe, “It’s all
about coffee”, ην νπνίν απνηειεί ην επφκελν ζηξαηεγηθφ βήκα ηεο αιπζίδαο
 Αμηνπνηήζεθαλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, κέζσ
δηεχξπλζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο δψλεο ηεο εκέξαο κε combos ζε εηδηθέο
ηηκέο, (θαθέο & κπνπγάηζα, θαθέο ή ρπκφο & ηφζη, θαθέο & γιπθφ, club sandwich &
κπίξα, πνηήξη θξαζί ζε εηδηθή ηηκή).
 Δληζρχζεθε ην brand equity κε events ζηα θαηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο
εηαηξίεο (Heineken, Nestle)
Everest
Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Everest ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 5% έλαληη
ηεο ρξήζεο ηνπ 2012.
Ζ ζπλνιηθή αγνξά γξήγνξεο εζηίαζεο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ην everest θαηέγξαςε
αχμεζε ζε επηζθέςεηο πειαηψλ θαηά 15%, ε νπνία αλαιχεηαη ζε αχμεζε 17,6% ζε
επηζθέςεηο θαθέ θαη αχμεζε 13,1% ζε επηζθέςεηο θαγεηνχ.
ε επίπεδν κεξηδίσλ ην everest θαηέρεη ζην θαγεηφ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν κεξίδην αγνξάο
9,1% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 7,4% πνπ θαηείρε ην 2012. ηνλ θαθέ αχμεζε θαηά +3,3
κνλάδεο ην κεξίδην ηνπ θαηέρνληαο κεξίδην αγνξάο 14,2% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 10,9%
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πνπ θαηείρε ην 2012. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο ην everest θαηέρεη εγεηηθή ζέζε
ηφζν ζηελ επψλπκε αγνξά ηνπ θαγεηνχ κε κεξίδην 14,1% φζν θαη ζηελ επψλπκε αγνξά ηνπ
θαθέ κε κεξίδην 24%.
Σν everest, εθκεηαιιεπφκελν ηελ αλνδηθή ηάζε θαη ηελ δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ε
θαηεγνξία ηνπ θαθέ, πξνρψξεζε ζε κία ζεκαληηθή θαηλνηνκία ιαλζάξνληαο ζηηο αξρέο ηνπ
2013 έλα λέν ραξκάλη espresso ην Fine Brazilian Blend (ζε εηδηθή ηηκή πξνζθνξάο 1€
Cappuccino θαη 1,30€ Freddo). Ζ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξσηνβνπιία ηεο everest
ππνζηεξίρζεθε δηαθεκηζηηθά κε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππεο θαηαρσξίζεηο, internet θαη
outdoor (Αηηηθφ Μεηξφ & Bus Stops).
Δπηπιένλ, πξνρψξεζε ζε αλαβάζκηζε ηεο θαηεγνξίαο θνιηάηαο κε ηελ εηζαγσγή ηεο
θαηεγνξίαο ησλ ρεηξνπνίεησλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θάησ απφ ηελ νκπξέια «ηα
Φνπξληζηά καο».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Αηηηθή ζπλνιηθά 2 λέα θαηαζηήκαηα
Everest franchise, ελψ ιεηηνχξγεζε 1 λέν θαηάζηεκα franchise ζηελ Αιβαλία κέζσ Master
Franchise Agreement.
La Pasteria
Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο La Pasteria ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 9%
έλαληη ηεο ρξήζεο ηνπ 2012.
H La Pasteria δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηεο εζηίαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ casual
dining κε 13 θαηαζηήκαηα εληφο Αηηηθήο.
Ζ La Pasteria, αληηκεηψπηζε ην κεησκέλν εηζφδεκα θαη άξα θαη spending ησλ θαηαλαισηψλ
γηα ην 2013, εζηηάδνληαο ζε value for money πξνηάζεηο (Giro d’ Italia κε 15€ – 3 κελνχ απφ
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο) πνπ ελίζρπζαλ ην Italianity ηεο κάξθαο κέζσ ηεο
εκπεηξίαο ηνπ θαηαλαισηή. Σν Giro d’ Italia ππνζηεξίρζεθε κε επηθνηλσλία Above the line
(Radio, Internet) & in store ζε 3 θχκαηα κέζα ζηε ρξνληά. ηφρνο ηεο La Pasteria ήηαλ λα
αλαλεψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή κέζσ κηαο απζεληηθήο Ηηαιηθήο εκπεηξίαο, πάληα
κε value for money πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ππάξρνληεο πειάηεο, λα απμήζεη
ηε ζπρλφηεηα επίζθεςήο ηνπο θαη λα πξνζειθχζεη λέα θνηλά.
Παξάιιεια, ε αιπζίδα πξνρψξεζε ζε κεηψζεηο ηηκψλ ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ.
Olympic Catering
Πηψζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ εκθάληζε θαη ε Olympic Catering θπξίσο σο πξνο ην
αεξνπνξηθφ catering, απφξξνηα αθελφο ηνπ κεησκέλνπ πηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ βαζηθνχ
πειάηε Olympic Air ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη αθεηέξνπ ηεο ιήμεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ελ
ιφγσ πειάηε εληφο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2013. Αληηζηάζκηζκα ζε απηή ηελ εμέιημε απνηέιεζε
ε ηδηαίηεξα θεξδνθφξα πνξεία ησλ θπιηθείσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ ιφγσ ηεο
απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ην θαινθαίξη ηνπ 2013.
Μεηαβολέρ Οικονομικών μεγεθών
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζαλ ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο:
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Πυλήζειρ: Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ θαηά ηε
ρξήζε 2013 ζε € 582,9 εθαη. έλαληη € 610,5 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε,
ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 4,5%. Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ, ε κείσζε απηή θαηά
€ 22,3 εθ. πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο.
Μικηά κέπδη: Σα κηθηά θέξδε απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε ρξήζε 2013
αλήιζαλ ζε € 162,9 εθαη. έλαληη € 187,2 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012. Ζ
δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη θπξίσο ηελ επίδξαζε ηνπ
θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ
ιεηηνπξγίαο ζηνλ επηβαξπκέλν θιάδν ηεο εζηίαζεο.
Έξοδα διοίκηζηρ, διάθεζηρ: Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20,1%, αλεξρφκελα ζε 200,4 εθαη. θαηά
ηε ρξήζε 2013 θαη κεησκέλα θαηά 50,3 εθ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε,
απνηππψλνληαο ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Οκίινπ γηα πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηνπ δαπαλψλ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε ρξήζε 2012 ν Όκηινο είρε πξνβεί ζε απμεκέλεο
πξνβιέςεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 9,1 εθ πεξίπνπ.
EBITDA: Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, απνζβέζεσλ θαη
ινηπψλ εθηάθησλ απνηειεζκάησλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζε € 14,0
εθαη., έλαληη € 6,0 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012, απνηππψλνληαο ζεκαληηθή
ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ζε έλα ζπλερφκελα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ.
Υπημαηοοικονομικά αποηελέζμαηα: Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απφ
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζε € 33,9 εθαη. έλαληη € 37,8 εθαη. γηα ηε ρξήζε
2012. εκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε 2013 επηβαξχλζεθε κε απνκεηψζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
(ππεξαμία, ζήκαηα θαη ινηπέο επελδχζεηο) ζπλνιηθνχ χςνπο € 38,5 εθ (2012: € 33,9 εθ), κε
απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ λα θηάζεη ηα € 72,4 εθ.
Αποηελέζμαηα ππο θόπυν: Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ, νη δεκηέο πξν
θφξσλ απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζαλ ζε € 90,1 εθαη. έλαληη δεκηψλ €
106,6 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012.
Φόπορ ειζοδήμαηορ: Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε
ρξήζε 2013 αλήιζε ζε € 8,9 εθαη. έλαληη € 0,4 εθαη. γηα ηε ρξήζε 2012, επεξεαδφκελνο απφ
ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο απφ 20% ζε 26%.
Καθαπά αποηελέζμαηα μεηά από θόποςρ και δικαιώμαηα μειοτηθίαρ: Χο απνηέιεζκα
ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθνπεηζψλ
δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο γηα ην 2012, ν Όκηινο εκθάληζε δεκηέο κεηά απφ θφξνπο χςνπο €
60,6 εθαη. γηα ηε ρξήζε 2013, έλαληη δεκηψλ χςνπο € 71 εθαη. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
2012. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ απνκεηψζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ
έθηαθησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο γηα ηε ρξήζε
2013 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε € 99,1 εθ.
Οη παξαπάλσ δεκηέο απνδίδνληαη θαηά € 98,9 εθαη. ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο
θαη θαηά € 0,2 εθαη. ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο.
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Πποοπηικέρ για ηη σπήζη 2014
Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ πξφνδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηε ρξνληά ηνπ 2014 ζπγθιίλνπλ
ζηελ εθηφο απξνφπηνπ δηαθνπή ηεο πνιπεηνχο πθεζηαθήο πνξείαο, ηεο αληηζηξνθήο ηνπ
γεληθφηεξνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ
θαη κε δεδνκέλε ηελ απφιπηε ζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν
Όκηινο εηζέξρεηαη ζην λέν πεξηβάιινλ θεθαιαηνπνηψληαο ηα νθέιε απφ ηηο παξεκβάζεηο θαη
επηινγέο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, πινπνηψληαο δπλακηθά ην ζηξαηεγηθφ πιάλν πνπ έρεη
εθπνλήζεη γηα ηα επφκελα έηε.
Αλαιπηηθά αλά θιάδν νη ζηξαηεγηθέο ηνπ Οκίινπ VIVARTIA γηα ην έηνο 2014
πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:
Κλάδος γαλακηοκομικών
 Λήςε πξντνληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλέρηζε ηεο πνξείαο επηηπρεκέλσλ
ιαλζαξηζκάησλ ζε φπνηα αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη ν θιάδνο, κε λέα πξντφληα
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο απφιπηεο απνδνρήο ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ησλ πειαηψλ.
 πλερήο επηθέληξσζε ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, δεδνκέλσλ ησλ
πξνθιήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ.
 Πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ θιάδνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμσζηξέθεηαο πνπ πινπνηεί ν νξγαληζκφο ηα ηειεπηαία 2 έηε. Σελ
16ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ν Όκηινο VIVARTIA αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθψλνπ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ. θαη ηεο
GRANAROLO, ηεο κεγαιχηεξεο ηηαιηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη
γηανπξηηνχ ζηελ Ηηαιία. Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη άκεζε εθαξκνγή θαη αθνξά ζην
ιαλζάξηζκα θαη ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή απζεληηθνχ ειιεληθνχ ζηξαγγηζηνχ
γηανπξηηνχ θαη ειιεληθνχ ηπξηνχ ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ηα νπνία
ζα παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΛΣΑ ζηελ Διιάδα θαη ζα δηαλέκνληαη απφ
ηα δίθηπα ηεο GRANAROLO. Δθηφο απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, ε GRANAROLO
δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Αγγιία.
 Αμηνιφγεζε ζρεδίσλ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
Κλάδος καηευσγμένφν







Αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζηηο δχκεο θαη ηηο θξέζθεο ζαιάηεο
Δκπινπηηζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο θακπάληαο ηνπ Μπάξκπα ηάζε
Νέα ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο γηα ηελ Υξπζή Εχκε
Δμνξζνινγηζκφο ηνπ θσδηθνινγίνπ θαη γηα ηηο 2 κάξθεο θαη κεγηζηνπνίεζε δηαλνκήο
Δληαηηθνπνίεζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ελεξγεηψλ Marketing
Δπέλδπζε ζην πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
 Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
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 ηαζεξέο ηηκέο γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ζηα ιάραλα θαη έθηε ζηηο δχκεο
 Αλάπηπμε Private Label/ηφρεπζε ζε λέεο ζπλεξγαζίεο
Κλάδος εζηίαζης και υσταγφγίας
 Αλαλέσζε ηεο εηθφλαο ζηηο αιπζίδεο Goody’s (Goody’s Burger House) θαη Flocafe
(It’s all about coffee)
Ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ιεηηνπξγνχλ κε εμαηξεηηθά ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ
θαηαλαισηψλ ηα Goody’s Burger House ζε Γιπθάδα, Νέα Κεθηζηά, Παζαιηκάλη θαη
Λεσθ. Κεθηζίαο. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο λέαο εηθφλαο απνηειεί ε θξέζθηα αηζζεηηθή
ησλ ρψξσλ θαη ην λέν πξντνληηθφ κείγκα πνπ παξαπέκπνπλ ζε casual burger houses.
ηφρνο ηνπ νκίινπ γηα ην 2014 είλαη ε ηαρχηαηε εμάπισζε ηνπ λένπ concept κε
επηινγή θνκβηθψλ ζεκείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, κε ίδηεο επελδχζεηο αιιά θαη κέζσ
ζπλεξγαζίσλ κε λένπο θαη πθηζηάκελνπο επηρεηξεκαηίεο – franchisees, αμηνπνηψληαο
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην πξφγξακκα λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο FREE ENTRY, ην
νπνίν πξνζθέξεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θίλεηξα ψζηε λα απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ
θαηάζηεκα κε α) κεδεληθφ entry fee θαη β) πξνλνκηαθά royalties πνπ ηζνδπλακνχλ κε
2% ηνλ πξψην ρξφλν θαη 4% ηνλ δεχηεξν. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ηζρχεη θαη γηα ηηο 4
αιπζίδεο ηνπ νκίινπ Δζηίαζεο.
Παξάιιεια, ην 2014 αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ
concept “Its’ all about coffee” γηα ηελ αιπζίδα Flocafe κε έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε
ζηνλ θαθέ - Αλαβάζκηζε ηεο εκπεηξίαο ζην θαηάζηεκα κε βαζηθνχο άμνλεο:

Νέα αηζζεηηθή θαηαζηήκαηνο

Έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο

Νέα αηζζεηηθή θαηαιφγνπ

Νέα πξντφληα

Shop in shop
 Γηαθνπή δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ (πξντφληα, θαηαζηήκαηα, δξαζηεξηφηεηεο)
 ρεδηαζκφο ηεο επφκελεο κέξαο ηεο αιπζίδαο Everest κε έκθαζε ζηελ εηθφλα ηνπ
θαηαζηήκαηνο αιιά θαη ζην πξντνληηθφ κείγκα
 Πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ
 Δζηίαζε ζε αχμεζε πειαηεηαθήο βάζεο κέζσ εκπνξηθψλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο
πσιήζεσλ θαη κέζσ αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ (ππεξεζίεο & πξντφληα)
 Μείσζε βάζεο ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε φια ηα επίπεδα, κέζσ δηαξζξσηηθψλ
αιιαγψλ θαη εθκεηάιιεπζεο ζπλεξγηψλ
 Βέιηηζηε δηαρείξηζε δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε επελδχζεηο θαη θεθάιαην θίλεζεο γηα
αλάπηπμε θαη ζηήξημε δηθηχσλ Αιπζίδσλ
 Αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ θαη δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο
κέζσ Master Franchise Agreements
 Έκθαζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ θαηαζηεκάησλ
 Αλαδήηεζε επθαηξηψλ δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα ηνπ καδηθνχ
catering
Γ. Κίνδςνοι και αβεβαιόηηηερ
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Δπισειπηζιακοί κίνδςνοι
Κίνδσνος Πφλήζεφν
Ο θίλδπλνο πσιήζεσλ αλαθέξεηαη ζε αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ έληνλε νηθνλνκηθή χθεζε, ε κείσζε ηνπ
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ε δηαηήξεζε ηνπ απμεκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζην 23% ζην ρψξν
ηεο εζηίαζεο γηα κέρξη ηνλ Αχγνπζην 2013 είραλ σο απνηέιεζκα λα επηδεηλσζεί αθφκε
πεξηζζφηεξν ε ήδε πησηηθή αγνξά ησλ ηξνθίκσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο εζηίαζεο. Καηά
ην 2014, αλακέλεηαη λα αλαθνπεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε πησηηθή πνξεία ησλ αγνξψλ.
Χζηφζν, κία ελδερφκελε επαλαθνξά ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ αγνξά εζηίαζεο ζην 23%,
ζα νδεγνχζε ζε επαλαθνξά ηεο έληνλα πησηηθήο ηάζεο ζηελ αγνξά ηεο εζηίαζεο φπσο
παξαηεξήζεθε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ.
Κίνδσνος Κόζηοσς
Ο θίλδπλνο θφζηνπο αλαθέξεηαη ζηηο αλαηηκεηηθέο απνθιίζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα
ππάξμνπλ θαη πνπ δπλεηηθά ζα απμήζνπλ ην βηνκεραληθφ θφζηνο θαη ηα γεληθά έμνδα ησλ
βηνκεραληθψλ θπξίσο εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.
ηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ Α’ Τιψλ έρνπλ επηθξαηήζεη έληνλεο αλαηηκεηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο
πξνβιέπεηαη ζε θάπνην βαζκφ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ εληφο ηνπ 2014.
Υπημαηοοικονομικοί κίνδςνοι
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ
θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ
Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε
ηνπ Οκίινπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθά απφ ηελ Γηεχζπλζε
Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ (Group Treasury).
σναλλαγμαηικός κίνδσνος
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα
θπκαίλεηαη ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην επξψ, πνπ είλαη ην εγρψξην λφκηζκα ηεο
Δηαηξείαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε
θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη κε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο
ζε ζπλάιιαγκα. Ο Όκηινο ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζεκαληηθέο
ζπλαιιαγέο μέλσλ λνκηζκάησλ.
Κίνδσνος επιηοκίοσ
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη
εμαηηίαο αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σα έζνδα θαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο απφ εξγαζίεο ηνπ
Οκίινπ είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηα απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαζψο ν Όκηινο
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δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πιελ ησλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο, πνπ λα
απνθέξνπλ ηφθν. Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ θπξίσο αλαθνξηθά κε ην δαλεηζκφ
ηνπ. Ο δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ
επηηφθηα. Ο δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ
επηηφθηα. Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε
πξνυπνινγηζηηθή βάζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε έλα
πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα
κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ. Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ
Οκίινπ δηακνξθψλεη ηνλ δείθηε ζηαζεξνχ-θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ
ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο.
Πιζηφηικός Κίνδσνος
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα
εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε, επξεία
πειαηεηαθή βάζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ν Όκηινο ζρεκαηίδεη
αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο επηζθαιεηψλ. ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη
ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί
αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη ζε ζπλερή βάζε απφ ηηο
εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ
θαη παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο. Όπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ν Όκηινο δηελεξγεί πξνβιέςεηο
γηα πειάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν.
Σα ηξαπεδηθά ππφινηπα ηεξνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή
αμηνπηζηία θαη ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηνπ ζε πηζησηηθφ
θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.
Κίνδσνος Ρεσζηόηηηας
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Όκηινο
δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο
παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ
σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο
ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο.
Λφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζνξηζκέλεο ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ Οκίινπ χςνπο € 317.236 ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κε απνηέιεζκα, ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ
31/12/2013 λα δηακνξθψλεηαη αξλεηηθφ θαη λα αλέξρεηαη ζε € -293.930 (κε ην
ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 74% λα αθνξά ζε
βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ). Δπηπξφζζεηα, ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ
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Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη πιεξσηένη ηφθνη πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί € 10,4 εθ. Ζ Γηνίθεζε
ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βξηζθφηαλ ζε
θάζε αλαδηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε
ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.
Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο ζηα πιαίζηα ελδερφκελεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο,
πέξαλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο θαη επίηεπμεο ζπλεξγεηψλ κέζσ ηεο
αλαδηνξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ήδε πινπνηείηαη, αμηνινγεί θηλήζεηο νη νπνίεο
κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε, φπσο: Δθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ
εληάζζνληαη ζηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε θαη
δηαθίλεζε θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ, αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ
ζπκθσληψλ κε ζπλεξγάηεο.
Λειηοσργικός κίνδσνος
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ
ηερλνινγίαο θαη ειέγρσλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν
ιάζνο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα ζπζηήκαηα ηνπ Οκίινπ ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη
αλαβαζκίδνληαη επί ζπλερνχο βάζεσο.
Κίνδσνος ζσμμόρθφζης
Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
απψιεηαο απφ πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο πνιηηείαο. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ
ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ
δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο.
Κίνδσνος απώλειας θήμης
Ο θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ
πνπ είηε αιεζηλή είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, κείσζε
ησλ εηζνδεκάησλ θαη λνκηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Οκίινπ. Ο θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη κέζσ άιισλ
δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.
Διατείριζη κεθαλαίοσ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ απφ ηελ Δηαηξεία είλαη ε δηαηήξεζε πγηψλ
δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη λα
κεγηζηνπνηεί ηελ αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή ηεο
δνκή θαη πξνβαίλεη ζε αλαπξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηεο.
Εηαιπική Διακςβέπνηζη
Ζ Vivartia δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ζαθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο
θαη ζηε ζέζπηζε αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ εηαηξεία θαη ζε φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ, ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρνπο:
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 ηε δηαθάλεηα ζηε δηνίθεζε
 ηελ αλεμαξηεζία ζηνπο ηξφπνπο άζθεζεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ
 ηελ επίδεημε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο
Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
νξγάλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε Δπηηξνπή
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ
θαη Γηαδνρήο θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Οκίινπ.
Εηαιπική Κοινυνική Εςθύνη
Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ αθνινπζεί κε ζπλέπεηα, ε Δηαηξεία πινπνηεί έλα
εθηεηακέλν πξφγξακκα δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο
αξρέο ηεο, απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ
θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ δξάζεσλ, ε εηαηξεία Μπάξκπα ηάζεο, αλαθεξχρζεθε πξσηαζιήηξηα
Διιεληθή εηαηξεία (National Champion) ζηα European Business Awards, ζηελ θαηεγνξία
Πεξηβαιινληηθήο θαη Δηαηξηθήο Βησζηκφηεηαο, (Environmental & Corporate Sustainability)
θαη επηιέρζεθε λα εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα, ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζεζκνχ βξάβεπζεο
Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ.
Δπίζεο, θαηά ην 2013, ε Μπάξκπα ηάζεο ζπκκεηείρε ζε εληζρπηηθά θαη ρνξεγηθά αηηήκαηα,
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ζε θηιαλζξσπηθνχο, ζπιιφγνπο θαη άιινπο ηνπηθνχο θνξείο, ελψ
παξείρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζην 2ν πλέδξην Αγξνηερλνινγίαο ηνπ ΔιιελνΑκεξηθάληθνπ Δπηκειεηεξίνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν, ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Έιιελα αγξφηε-επηρεηξεκαηία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο, αλαδεηθλχνληαο
βηψζηκεο επθαηξίεο ζηελ πξάμε. Σέινο, ζπλερίζηεθε γηα κία αθφκε ρξνληά ε ελεκέξσζε θαη
εθπαίδεπζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ
ιαραληθψλ κέζσ ηεο δηαηξνθηθήο πχιεο ζην site ηνπ Μπάξκπα ηάζε, φπνπ εκθαλίδνληαη
φιεο νη δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Δλδεηθηηθήο Ζκεξήζηαο
Πξφζιεςεο (G.D.A.) θαζψο θαη νη δηαηξνθηθνί ηζρπξηζκνί γηα φιεο ηηο πξντνληηθέο ζεηξέο
ηνπ θιάδνπ θαηαςπγκέλσλ.
Σν ArGOODaki ζπκπιήξσζε 12 ρξφληα έκπξαθηεο πξνζθνξάο ζηα παηδηά ζε αλάγθε.
Απνηειψληαο αλαγλσξηζκέλν πιένλ ζεζκφ θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ
2013 ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε κηα αθφκα μερσξηζηή πξάμε αιιειεγγχεο αγθαιηάδνληαο ηα
παηδηά ησλ αθξηηηθψλ λεζηψλ Λεηςνί, Σέιελδνο θαη Φέξηκνο. ηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ε θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζην
λνηηναλαηνιηθφηεξν άθξν ηεο Διιάδαο.
Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ La Pasteria ζε ζπλεξγαζία κε ην Make a Wish Διιάδνο πξνζέθεξε
δσξεάλ γεχκαηα ζηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη εζεινληέο ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επρήο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, έγηλαλ πξνζθνξέο δσξεάλ γεπκάησλ γηα
θιεξψζεηο, ινηαξίεο θαη bazaar ζε δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία, ζε ζπγθεθξηκέλα
θαηαζηήκαηα La Pasteria ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.
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Δπηπξφζζεηα, ε VIVARTIA αληαπνθξηλφκελε ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ κέζνπ
θαηαλαισηή παξέρεη έθπησζε ζηνπο θαηφρνπο θάξηαο αλεξγίαο, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ
10% έσο 20% ζηα θαηαζηήκαηα Goody’s, Everest, Flocafe, La Pasteria θαη Olympus Plaza.
Σέινο, ε VIVARTIA μεθίλεζε ην 2013 ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηηθή Με Κπβεξλεηηθή
Δηαηξεία ΜΠΟΡΟΤΜΔ, πνπ θαηαπνιεκά ηε ζπαηάιε πεξηζζεπνχκελνπ θαγεηνχ θαη δξα
ππέξ ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο ζε φιε ηελ Διιάδα. Πξνζθέξζεθαλ
ηξφθηκα απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ Οκίινπ ελψ, επηπιένλ, ηα θπιηθεία θαη εζηηαηφξηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ εηδνπνηνχλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο γηα πεξηζζεπνχκελε πνζφηεηα
θαγεηνχ.
Γ. ςναλλαγέρ με ςνδεδεμένα Μέπη
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη
νη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά θαηεγνξία ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη
θαηά θχζε ζπλαιιαγήο (ηα πνζά αλαθέξνληαη ζε € ρηι):

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο (α)
Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο (α)
Απαηηήζεηο απφ δάλεηα ζε ζπλδεκέλεο (β)
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Μ.Η.G.
ύνολο

Ο Όμιλορ
31η Γεκεμβπίος 31η Γεκεμβπίος
2013
2012
-

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο
ζπγαηξηθέο (α)
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο
ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ M.I.G. (γ)
ύνολο

Η Δηαιπεία
31η Γεκεμβπίος 31η Γεκεμβπίος
2013
2012
4.016
3.849
16.630
16.753
765
3.485

2.024

1.306

-

-

2.058
4.082

2.867
4.173

213
21.624

46
24.133

-

-

853

867

-

-

-

-

7.786
7.786

4.454
4.454

3
856

32
899

Ο Όμιλορ
1/1 –
31/12/2013
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπγαηξηθέο
Υξεψζεηο ηφθσλ πξνο ζπγαηξηθέο
Πσιήζεηο αγαζψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ
Vivartia
Πσιήζεηο αγαζψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ
M.I.G.
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ M.I.G.

Η Δηαιπεία

-

-

1/1 –
31/12/2013
4.295
99

953

333

-

-

8.703

12.125

-

-

1

10

-

-

228

94

216

39

23

1/1 –
31/12/2012

1/1 –
31/12/2012
4.285
140

ύνολο
Αγνξέο αγαζψλ απφ ζπγαηξηθέο
Αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ζπγαηξηθέο
Αγνξέο αγαζψλ απφ ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ
Vivartia
Αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ
M.I.G.
ύνολο

9.885

12.562

4.610

4.464

-

-

63
-

32
-

3

1

-

-

17.894
17.897

17.897
17.898

9
72

46
78

(α)
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αθνξνχλ
θπξίσο απαηηήζεηο απφ ακνηβέο δηαρείξηζεο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο, ελψ νη ινηπέο απαηηήζεηο
αθνξνχλ θπξίσο ηελ απαίηεζε απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ πξνθαηαβιεζέλησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ εηψλ.
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αθνξνχλ θπξίσο ζε
αλείζπξαθηα ππφινηπα πειαηψλ, πνπ αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα
ινγαξηαζκφ ησλ Κιάδσλ θαη λα απνδνζνχλ ελ ζπλερεία ζηηο εηαηξείεο πνπ ηνπο απνξξφθεζαλ.
(β)
Οη απαηηήζεηο απφ δάλεηα πξνο ζπλδεκέλεο εηαηξείεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
αθνξνχλ δάλεηα πξνο ηηο εηαηξείεο Everest A.Δ. (€ 700), Goody’s A.E (€ 55),
Καθεδαραξνπιαζηεία Μαξίλα Εέαο Α.Δ. (€ 5) θαη ηελ Δ.Ε.Δ.Δ. Σεκπψλ ΑΔ (€ 5).
(γ)
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ M.I.G. θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013 αθνξνχλ θπξίσο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ζπλδεδεκέλε MIG MEDIA A.E. θαζψο θαη
ιεθζέληα δάλεηα απφ ηελ κεηξηθή ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)
χςνπο € 3.064.
Οη ακνηβέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ) αλήιζαλ ζε € 3.690 (31 Γεθεκβξίνπ 2012: € 4.063). εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ
απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε.
Δ. Ίδιερ μεηοσέρ
H Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη βάζεη ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο (ζπλεδξίαζε ηεο 9/05/2007)
θαηά ην δηάζηεκα 4 έσο 6 επηεκβξίνπ 2007 πξνέβε ζηελ αγνξά 28.147 ηδίσλ κεηνρψλ
ζπλνιηθήο αμίαο € 478,4 ρηι. ηηο νπνίεο εμαθνινπζεί λα θαηέρεη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2013.
Μαξνχζη, 28 Μαξηίνπ 2014
Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ησάλλεο Αξηηλφο
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.

ΚΑΣΑΣΑH ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθραζμένα ζε τιλιάδες Δσρώ, εκηός από ηα ζηοιτεία μεηοτών)

Σημειώσεις
ΔΟΓΑ:
Πωλήζειρ
Κόζηορ πωλήζεων

8

Μεικηό κέρδος
Έξοδα διοίκηζηρ και διάθεζηρ
Λοιπά έζοδα
Χπημαηοοικονομικά έζοδα
Χπημαηοοικονομικά έξοδα

9
10
11
11

ΕΖΜΗΔ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόπορ ειζοδήμαηορ

12

ΚΑΘΑΡΔ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΖ

Ζ Δηαιρεία
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012

-

-

-

-

(4.637)
4.664
122
(57.532)

(5.155)
5.418
303
(21.580)

(57.383)

(21.014)

274

(19)

(57.109)

(21.033)

Ζημιές ανά μετοτή (Βασικές - σε Εσρώ)
Βαζικά κέπδη/(ζημιέρ) ανά μεηοσή

13

(0,6606)

(0,2472)

Μέζος ζηαθμικός αριθμός μεηοτών, βαζικός

13

86.456.268

85.098.802

Οι ζςνοδεςηικέρ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηων οικονομικών καηαζηάζεων
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.

ΚΑΣΑΣΑH ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ Δςπώ)
Ζ Δηαιπεία
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2013
(Αναμοπθωμένη)

ΚΑΘΑΡΔ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΖ
Λοιπά ζςνολικά έζοδα
Ποζά πος δεν αναηαξινομούνηαι ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων ζε
μεηαγενέζηεπερ πεπιόδοςρ
Επανεκηίμηζη Υποτρεώζεων παροτών προζωπικού
Αναβαλλόμενος Φόρος επί ηης επανεκηίμηζης ηης σποτρέωζης παροτών
προζωπικού
Αναβαλλόμενοι Φόροι επί ηης επανεκηίμηζης ηης σποτρέωζης παροτών
προζωπικού λόγω ηης μεηαβολής ζηον θορολογικό ζσνηελεζηή
Ποζά πος αναηαξινομούνηαι ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων ζε
μεηαγενέζηεπερ πεπιόδοςρ
Διαθέζιμα προς πώληζη τρημαηοοικονομικά ζηοιτεία
Φόρος ειζοδήμαηος ποσ αναλογεί ζηα λοιπά ζσνολικά έζοδα

Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ μεηά από θόποςρ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ

(57.109)

(21.033)

16

50

(4)

(10)

(15)
(3)

40

367
(73)
294

(367)
73
(294)

291

(254)

(56.818)

(21.287)

Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑH ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθραζμένα ζε τιλιάδες Δσρώ, εκηός από ηα ζηοιτεία μεηοτών)

Ο Όμιλος
Σημειώζεις
ΔΟΓΑ:
Πωιήζεηο
Κόζηνο πωιήζεωλ

6
8

Μεικηό κέρδος
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο
Λνηπά έζνδα
Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Αλαινγία δεκηώλ από ζπγγελείο εηαηξείεο ελνπνηνύκελεο κε ηε κέζνδν
θαζαξήο ζέζεο

9
10
11
11

ΕΖΜΗΔ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόξνη εηζνδήκαηνο

12

ΕΖΜΗΔ ΑΠO ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Απνηέιεζκα από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

3(α), (β)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ/(ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΖ

Αποδιδόμενα ζε:
Ιδιοκηήηες ηης μηηρικής
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2012

582.908
(420.030)

610.523
(423.341)

162.878

187.182

(200.360)
19.745
1.679
(74.117)

(250.707)
28.604
1.509
(73.208)

16

2

(90.159)

(106.618)

(8.943)

(362)

(99.102)

(106.980)

-

(2.170)

(99.102)

(109.150)

(98.874)
(98.874)

(101.120)
(3.668)
(104.788)

(228)
(228)
(99.102)

(5.860)
1.498
(4.362)
(109.150)

Κέρδη/(ζημιές) ανά μεηοτή (ζε Εσρώ)
Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή

13
13
13

(1,1436)
(1,1436)

(1,1883)
(0,0431)
(1,2314)

Μέζος ζηαθμικός αριθμός μεηοτών, βαζικός

13

86.456.268

85.098.802

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑH ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ Δςπώ)

Ο Όμιλος
1/1-31/12/2013

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ/(ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΖ
Λοιπά ζςνολικά έζοδα
Ποζά πος δεν αναηαξινομούνηαι ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων ζε
μεηαγενέζηεπερ πεπιόδοςρ
Επαλεθηίκεζε Υποτρεώζεωλ παροτώλ προζωπηθού
Αλαβαιιόκελος Φόρος επί ηες επαλεθηίκεζες ηες σποτρέωζες παροτώλ
προζωπηθού
Αλαβαιιόκελοη Φόροη επί ηες επαλεθηίκεζες ηες σποτρέωζες παροτώλ
προζωπηθού ιόγω ηες κεηαβοιής ζηολ θοροιογηθό ζσληειεζηή
Ποζά πος αναηαξινομούνηαι ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων ζε
μεηαγενέζηεπερ πεπιόδοςρ
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ροώλ
Δηαζέζηκα προς πώιεζε τρεκαηοοηθολοκηθά ζηοητεία ελεργεηηθού
Φόρος εηζοδήκαηος ποσ αλαιογεί ζηα ιοηπά ζσλοιηθά έζοδα
Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ μεηά από θόποςρ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ
Σσγκενηρωηικά ζσνολικά αποηελέζμαηα τρήζης αποδιδόμενα ζε:
Ιδιοκηήηες ηης μηηρικής
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα από ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηες
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα από δηαθοπείζες δραζηερηόηεηες
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα αποδηδόκελα ζηοσς ηδηοθηήηες ηες
κεηρηθής
Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα από ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηες
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα από δηαθοπείζες δραζηερηόηεηες
Σσγθεληρωηηθά ζσλοιηθά αποηειέζκαηα αποδηδόκελα ζε κε ειέγτοσζες
ζσκκεηοτές

1/1-31/12/2012
(Αναμοπθωμένη)

(99.102)

(109.150)

(262)

2.834

68

(567)

(161)
(355)

2.267

1.477
367
(368)
1.476

1.821
(367)
(291)
1.163

1.121

3.430

(97.981)

(105.720)

(97.792)
-

(97.690)
(3.668)

(97.792)

(101.358)

(189)
-

(5.860)
1.498

(189)
(97.981)

(4.362)
(105.720)

ημείωζη
Τα ποζά ηες ζσγθρηηηθής εηήζηας περηόδοσ αλαπροζαρκόζηεθαλ ιόγω ηοσ αλαζεωρεκέλοσ ΔΛΠ 19 «Παροτές ζε
εργαδοκέλοσς» (βι. ζεκείωζε 2.4α).
Οη ζσλοδεσηηθές ζεκεηώζεης αποηειούλ αλαπόζπαζηο κέρος ηωλ οηθολοκηθώλ θαηαζηάζεωλ
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VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθραζμένα ζε τιλιάδες Δσρώ)
Ο Όμιλος
ημ.

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μη κσκλοθορούν ενεργηηικό
Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Υπεξαμία
Αζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε

14
15
16
17
18
19
20
12

ύνολο μη κσκλοθορούνηος ενεργηηικού
Κσκλοθορούν ενεργηηικό
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ
Φξεκαηηθά δηαζέζηκα

21
22
23
24
25

ύνολο κσκλοθορούνηος ενεργηηικού
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Η Δηαιρεία
31/12/2012
31/12/2013
(Αναμορθωμένη)

31/12/2012
(Αναμορθωμένη)

31/12/2013

361.165
120.057
75.756
100
8.300
4.039
18.574

397.237
136.010
89.371
55
16.689
4.258
14.138

633
64
425.068
344
842
1.081

659
100
476.565
1.281
3.562
900

587.991

657.758

428.032

483.067

54.032
112.785
29.751
33
32.838

61.026
127.673
36.393
488
37.134

5.118
20.343
0
1.078

4.936
21.544
455
1.497

229.439

262.714

26.539

28.432

817.430

920.472

454.571

511.499

201.509
221.957
(454.287)
137.728
93.498
(478)
(450)
3.056

201.509
221.957
(353.666)
137.728
93.498
(478)
(1.926)
3.056

201.509
221.957
(70.143)
94.402
(4.239)
(478)
0
8.901

201.509
221.957
(13.031)
94.402
(4.239)
(478)
294
8.901

202.533

301.678

451.909

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδια κεθάλαια αποδιδόμενα ζηοσς ιδιοκηήηες ηης μηηρικής
Μεηνρηθό θεθάιαην
Υπέξ ην άξηην
Κέξδε εηο λένλ
Ταθηηθό, αθνξνιόγεηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά ζπγρώλεπζεο εηαηξηώλ
Απνζεκαηηθό ηδίσλ κεηνρώλ
Απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά

26

27

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
ύνολο ιδίων κεθαλαίων
Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα, ζε αλαπόζβεζην θόζηνο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Δπηρνξεγήζεηο
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

29
30
33
12
31
32
34

ύνολο μακροπρόθεζμων σποτρεώζεων
Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ηελ επόκελε ρξήζε
Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα
Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

35
36
30
29
12
34
37

ύνολο βρατσπρόθεζμων σποτρεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

508.727

(1.064)

2.254

-

-

201.469

303.932

451.909

508.727

3.160
290
9.853
64.975
11.718
2.450
146

436
577
7.800
53.672
11.087
3.317
125

11
319
-

13
300
-

92.592

77.014

330

313

88.166
67.545
287
317.395
4.354
45.622

102.553
71.426
271
317.606
3.902
1.477
42.291

317
1
2.014

214
1
2.244

523.369

539.526

2.332

2.459

817.430

920.472

454.571

511.499

-

-

-

-

Σημείωση
Τα ποζά ηες ζσγθρηηηθής εηήζηας περηόδοσ αλαπροζαρκόζηεθαλ ιόγω ηοσ αλαζεωρεκέλοσ ΔΛΠ 19 «Παροτές ζε εργαδοκέλοσς» (βι. ζεκείωζε 2.4α).

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθραζμένα ζε τιλιάδες Δσρώ)

Μεηοσικό
κεθάλαιο
Τπόλοιπο, 1 Ιανοσαρίοσ 2013 (Αναμορθωμένο)
Μεηαβολές ιδίων κεθαλαίων τρήζης:

Η Εηαιπεία
Τακηικό,
αθοπολόγηηα,
και ειδικά
αποθεμαηικά

Υπέπ ηο
άπηιο

Αποθεμαηικά
ζςγσώνεςζηρ
εηαιπειών

Λοιπά
αποθεμαηικά

Ίδιερ μεηοσέρ

Αποθεμαηικό
εύλογηρ αξίαρ

Σωπεςμένα
κέπδη

Σύνολο
Θδίων Κεθαλαίων

201.509

221.957

94.402

(4.239)

(478)

8.901

(294)

(13.031)

508.727

σναλλαγές με ιδιοκηήηες

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ζημιέρ σπήζηρ

-

-

-

-

-

-

-

(57.109)

(57.109)

-

-

-

-

-

-

367
(73)

16
(4)

367
16
(77)

-

-

-

-

-

-

294

(15)
(3)

(15)
291

201.509

221.957

94.402

(4.239)

(478)

8.901

-

(70.143)

451.909

Λοιπά ζςνολικά έζοδα:
Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Επαλεθηίκεζε ππνρξεώζεωλ παξνρώλ πξνζωπηθνύ
Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί ηωλ αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) ιόγω ηεο
κεηαβνιήο ζηνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή
Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ
Τπόλοιπο, 31 Γεκεμβρίοσ 2013

Μεηοσικό
κεθάλαιο
Τπόλοιπο, 1 Ιανοσαρίοσ 2012 (Αναμορθωμένο)
Μεηαβολές ιδίων κεθαλαίων τρήζης:
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
σναλλαγές με ιδιοκηήηες

Η Εηαιπεία
Τακηικό,
αθοπολόγηηα,
και ειδικά
αποθεμαηικά

Υπέπ ηο
άπηιο

Αποθεμαηικά
ζςγσώνεςζηρ
εηαιπειών

Λοιπά
αποθεμαηικά

Ίδιερ μεηοσέρ

Αποθεμαηικό
εύλογηρ αξίαρ

Σωπεςμένα
κέπδη

Σύνολο
Θδίων Κεθαλαίων

190.078

181.498

94.402

(4.239)

(478)

8.901

-

7.962

478.124

11.431

-

-

-

-

-

-

11.431

40.569
(138)
28
40.459

-

-

-

-

-

-

52.000
(138)
28
51.890

Ζημιέρ σπήζηρ

-

-

-

-

-

-

-

(21.033)

(21.033)

Λοιπά ζςνολικά έζοδα:
Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Επαλεθηίκεζε ππνρξεώζεωλ παξνρώλ πξνζωπηθνύ
Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ

-

-

-

-

-

-

(367)
73
(294)

50
(10)
40

(367)
50
63
(254)

201.509

221.957

94.402

(4.239)

(478)

8.901

(294)

(13.031)

508.727

Τπόλοιπο, 31 Γεκεμβρίοσ 2012 (Αναμορθωμένο)
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ.
ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(Όλα ηα ποζά είναι εκθραζμένα ζε τιλιάδες Δσρώ)

Ο Όμιλορ
Αναλογούνηα ζηοςρ ιδιοκηήηερ ηηρ μηηπικήρ εηαιπείαρ

Μεηοσικό
κεθάλαιο
Τπόλοιπο, 1 Ιανοσαρίοσ 2013 (Αναμορθωμένο)
Μεηαβολές ιδίων κεθαλαίων τρήζης:
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Μεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο
Μείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε ζπγαηξηθήο
σναλλαγές με ιδιοκηήηες

Υπέπ ηο
άπηιο

Αποθεμαηικά
ζςγσώνεςζηρ
εηαιπειών

Λοιπά
αποθεμαηικά

Αποθεμαηικό
εύλογηρ αξίαρ

Ίδιερ μεηοσέρ

Σωπεςμένα
κέπδη/(ζημίερ)

Σύνολο
Ιδίων Κεθαλαίων

Σύνολο

201.509

221.957

137.728

93.498

3.056

(478)

(1.926)

(353.666)

301.678

2.254

303.932

-

-

-

-

-

-

-

(1.353)
(1.353)

(1.353)
(1.353)

8
(475)
1.091
(3.753)
(3.129)

8
(475)
(262)
(3.753)
(4.482)

-

-

-

-

-

-

-

(98.874)

(98.874)

(228)

(99.102)

-

-

-

-

-

-

1.477
367
(368)

(315)
82

1.477
367
(315)
(286)

53
(14)

1.477
367
(262)
(300)

-

-

-

-

-

-

1.476

(161)
(394)

(161)
1.082

39

(161)
1.121

201.509

221.957

137.728

93.498

3.056

(478)

(450)

(454.287)

202.533

(1.064)

201.469

Μη ελέγσοςζερ
ζςμμεηοσέρ

Σύνολο
Ιδίων Κεθαλαίων

Ζημιέρ σπήζηρ
Λοιπά ζςνολικά έζοδα:
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Επαλεθηίκεζε ππνρξεώζεσλ παξνρώλ πξνζσπηθνύ
Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί ησλ αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) ιόγσ ηεο
κεηαβνιήο ζηνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή
Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ
Τπόλοιπο, 31 Γεκεμβρίοσ 2013

Τακηικό,
αθοπολόγηηα,
και ειδικά
αποθεμαηικά

Μη ελέγσοςζερ
ζςμμεηοσέρ

Ο Όμιλορ
Αναλογούνηα ζηοςρ ιδιοκηήηερ ηηρ μηηπικήρ εηαιπείαρ

Μεηοσικό
κεθάλαιο
Τπόλοιπο, 1 Ιανοσαρίοσ 2012 (Αναμορθωμένο)
Μεηαβολές ιδίων κεθαλαίων τρήζης:
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο
Μεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο
Μείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε ζπγαηξηθήο
σναλλαγές με ιδιοκηήηες

Τακηικό,
αθοπολόγηηα,
και ειδικά
αποθεμαηικά

Υπέπ ηο
άπηιο

Αποθεμαηικά
ζςγσώνεςζηρ
εηαιπειών

Λοιπά
αποθεμαηικά

Αποθεμαηικό
εύλογηρ αξίαρ

Ίδιερ μεηοσέρ

Σωπεςμένα
κέπδη/(ζημίερ)

Σύνολο

190.078

181.498

137.728

93.498

3.056

(478)

(3.089)

(244.045)

358.246

20.883

379.129

11.431
11.431

40.569
(138)
28
40.459

-

-

-

-

-

(7.100)
(7.100)

52.000
(138)
28
(7.100)
44.790

(775)
(100)
3.557
(16.949)
(14.267)

52.000
(138)
28
(775)
(100)
(3.543)
(16.949)
30.523

Ζημιέρ σπήζηρ

-

-

-

-

-

-

-

(104.788)

(104.788)

(4.362)

(109.150)

Λοιπά ζςνολικά έζοδα:
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Επαλεθηίκεζε ππνρξεώζεσλ παξνρώλ πξνζσπηθνύ
Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Λοιπά ζςνολικά έζοδα σπήζηρ

-

-

-

-

-

-

1.821
(367)
(291)
1.163

2.834
(567)
2.267

1.821
(367)
2.834
(858)
3.430

-

1.821
(367)
2.834
(858)
3.430

201.509

221.957

137.728

93.498

3.056

(478)

(1.926)

(353.666)

301.678

2.254

303.932

Τπόλοιπο, 31 Γεκεμβρίοσ 2012 (Αναμορθωμένο)

ημείωζη
Τα πνζά ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηόδνπ αλαπξνζαξκόζηεθαλ ιόγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΔΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» (βι. ζεκείσζε 2.4α).
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
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VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ Α.Ε.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡHΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)
Ο Όκηινο
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο ρξήζεο πξν θόξωλ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο πξν θόξωλ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Πποζαπμογέρ για:

Ζ Δηαηξεία
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012

(90.159)
-

(106.618)
(1.594)

(57.383)
-

(21.014)
-

31.737
1.947
(660)
28.415
5.938
(240)
(445)
(16)
(912)
38.455
14.060

36.622
8.405
(1.081)
32.541
5.918
(285)
(483)
(2)
(889)
33.912
6.446

62
20
(101)
32
(21)
57.500
109

113
(51)
(177)
1.580
(126)
20.000
325

6.119
16.827

3.895
(230)

1.019

4.424

(19.030)

(14.408)

(125)

(2.827)

(2.214)
(19.031)
-

(3.618)
(35.274)
3.375

(1)
(18)
-

(1)
(1.562)
-

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(3.269)

(39.814)

984

359

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Εμαγνξέο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Τόθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα
Εηζπξάμεηο/(επηζηξνθέο) επηρνξεγήζεσλ
Πώιεζε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα / Επηζηξνθή θεθαιαίσλ από ζπγαηξηθέο
(Αγνξέο)/Πσιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ επελδύζεσλ
(Φνξεγήζεηο)/Εηζπξάμεηο Οκνινγηαθώλ δαλείσλ ζε/από ζπγαηξηθέο
Επελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

(6.666)
2.288
643
2.965
(29)
1.652
-

(10.348)
1.506
1.018
198
4
285
(4.784)
(1)

(1)
(6.003)
101
1.780
2.720
-

(14)
134
(57)
(3.465)
-

853

(12.122)

(1.403)

(3.402)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπγαηξηθώλ
Εηζξνέο/(εθξνέο) από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
Καζαξή κεηαβνιή βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
Καζαξή κεηαβνιή καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Αύμεζε/ (Μείσζε) καθξνπξ. ππνρξεώζεσλ από ρξεκ.κίζζσζε
Αύμεζε/ (Μείσζε) βξαρ. ππνρξεώζεσλ από ρξεκ.κίζζσζε
Καηαβιεκέλα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο
Επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ
Φξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

9
(3.839)
2.840
(288)
16
(618)
-

(138)
263
(453)
16.161
(860)
(267)
10
(473)
(100)
(2.206)

-

(138)
-

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(1.880)

11.937

-

(138)

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκωλ
Χπημαηικά διαθέζιμα ζηην απσή ηηρ σπήζηρ (από ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ)
Χπημαηικά διαθέζιμα ζηην απσή ηηρ σπήζηρ (από διακοπείζερ δπαζηηπιόηηηερ)

(4.296)
37.134
-

(39.999)
68.420
8.713

(419)
1.497
-

(3.181)
4.678
-

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

32.838
0

37.134
0

1.078
0

1.497
0

Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Τόθνπο θαη ζπλαθή έζνδα
Τόθνπο θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
(Κέξδε)/Zεκηέο απνηίκεζεο θαη πώιεζεο ζπκκεηνρώλ, ρξενγξάθσλ θαη παξαγώγσλ
Έζνδα από κεξίζκαηα
(Κέξδε)/Ζεκηέο από εθπνίεζε ελζώκαησλ παγίσλ
Ζεκηέο/(θέξδε) από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απόζβεζε επηρνξεγήζεσλ
Απνκεηώζεηο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
(Αύξηζη)/Μείωζη ζε:
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο
Αύξηζη/(Μείωζη) ζε:
Υπνρξεώζεηο (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείον:
Φόξνπο εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο
Τόθνπο πιεξσζέληεο
Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

0
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

1. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΗΛΟΤ
Ζ VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. (ή “VIVARTIA” ή “Δηαηξεία”) είλαη εηαηξεία ζπκκεηνρψλ θαη
παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ζε εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ VIVARTIA. Ο
Όκηινο VIVARTIA δηαζέηεη παξνπζία ζηνπο εμήο θιάδνπο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο
Δηαηξείαο: Γαιαθηνθνκηθψλ θαη Πνηψλ κέζσ ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ, Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο
θαη Φπραγσγίαο κέζσ ηεο GOODY’S Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ θαη Καηεςπγκέλσλ Σξνθίκσλ κέζσ
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Εεξίδε 10, 151 23. Βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξείαο, ε δηάξθεηα δσήο ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. είλαη νγδφληα (80) ρξφληα αξρήο
γελνκέλεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1968, ε νπνία δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.
Οη θπξηφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη (i) ε παξαγσγή θαη ε δηαλνκή
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο γάια θαη παξεκθεξή πξντφληα, γηανπξηηνχ θαη ρπκψλ θξνχησλ, (ii) ε
παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο κέζσ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαη θαθέ κπαξ θαη (iii) ε
παξαγσγή θαη ε δηαλνκή θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ φπσο ιαραληθά, έηνηκεο ζπληαγέο γεπκάησλ θαη
θαηεςπγκέλεο δχκεο.
Ο Όκηινο VIVARTIA έρεη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία ελψ δηαζέηεη
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή παξέρεη ππεξεζίεο εζηίαζεο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεκέλσλ εηαηξεηψλ
θαη ζηηο εμήο ρψξεο: Κχπξν, Ρνπκαλία, Αιβαλία, Μαπξνβνχλην, Οπγγαξία, Γεξκαλία, Απζηξαιία, Ζ.Π.Α.,
Καλαδά, Σνπξθία, Ηζπαλία, Βέιγην, Σζερία, Πνισλία, Οιιαλδία, Μεγάιε Βξεηαλία, Λεπθνξσζία θαη
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηνπ 31,45% πνπ δηαηεξνχζε ν Όκηινο (κέζσ ηεο
HELLENIC CATERING A.E.) ζηε ζπγαηξηθή ηνπ, ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ., ζηνλ θάηνρν ηνπ
πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο
έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο (γηα ηε ρξήζε 2012) σο δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα.
Αλαθνξέο ζηνλ «Όκηιν» πεξηιακβάλνπλ, εθηφο αλ ηα πεξηερφκελα ππνδεηθλχνπλ ην αληίζεην, ηε
VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. θαη ηηο πιήξσο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
ηεο VIVARTIA πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 5 ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηεο VIVARTIA
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εηζεγκέλνπ, ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο
ελνπνίεζεο. Καηφπηλ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνζνχ € 52.000, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 θαη θαιχθζεθε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ MIG, ην πνζνζηφ ηεο MIG επί ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 92,08%, πνζνζηφ πνπ δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο θάησζη πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο θαη ηηο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012:
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Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
ύλνιν αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ

5.266

5.570

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
27

27

2. ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
2.1 ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο
απνηίκεζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, πξνζαξκνζκέλσλ κε ηα λέα
Πξφηππα θαη ηηο Αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013.
Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ε επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 39 αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο, ηα νπνία
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο ησλ ππν-νκίισλ εζηίαζεο Goody’s θαη Everest,
δηακνξθψζεθε έλα εληαίν πιαίζην θαλφλσλ επηκεξηζκνχ θαη απνηχπσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ
εζφδσλ θαη εμφδσλ. Λφγσ ηεο λέαο απνηχπσζεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ δελ είλαη
άκεζα ζπγθξίζηκεο κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ηεο ρξήζεο 2012.
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή
νη ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηηο “εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο” ζηε εκείσζε
2.5.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ελέθξηλε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζηηο 28
Μαξηίνπ 2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο κεηξηθήο.
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2.2 ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
(a) Βάζε Δλνπνίεζεο: Οη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
A.E. θαζψο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. έρεη
ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ. Ο έιεγρνο πθίζηαηαη φηαλ ε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
κέζσ άκεζεο ή έκκεζεο θαηνρήο δηαηεξεί ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή έρεη ηε δχλακε
άζθεζεο ειέγρνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ Όκηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ
εκέξα θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο παχεη λα πθίζηαηαη.
Όιεο νη ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα θαζψο θαη ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα ελδννκηιηθά
θέξδε/δεκίεο έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όπνπ
απαηηήζεθε, νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
ζπλέπεηα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν. ηε εκείσζε 5 παξέρεηαη πιήξεο
ιίζηα ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ καδί κε ηα ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ
ηνπ Οκίινπ.
Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζπκπίπηνπλ κε απηή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νξηζκέλσλ
εηαηξεηψλ-θαηαζηεκάησλ ηνπ Κιάδνπ Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο θαη Φπραγσγίαο ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ
ηνπ Οκίινπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, σζηφζν ν Όκηινο αζθεί έιεγρν επί ησλ
εηαηξεηψλ βάζεη ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηνπο ππφινηπνπο κεηφρνπο.
(β) πκκεηνρέο ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο (Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο): Οη ζπκκεηνρέο ηεο
κεηξηθήο Δηαηξείαο ζηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο.
(γ) πκκεηνρέο ζε πγγελείο:
(i) Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Οη ζπκκεηνρέο ηνπ Οκίινπ ζε εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ είλαη ζπγαηξηθέο ή απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο,
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεσο. Με βάζε απηή ηε κέζνδν, ε ζπκκεηνρή
ζηελ ζπγγελή θαηαρσξείηαη ζην θφζηνο θηήζεσο πιένλ ησλ κεηαβνιψλ ζην πνζνζηφ ηνπ Οκίινπ
ζηελ θαζαξή ηνπο ζέζε κεηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία θηήζεσο, κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο γηα
απνκείσζε αμίαο. Ζ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία ηνπ
Οκίινπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγγελνχο.
(ii) Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο εηαηξηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκηέο
απνκείσζεο.
Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηνπλ κε απηή ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο.
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(δ) πκκεηνρέο ζε από θνηλνύ ειεγρόκελεο εηαηξείεο:
(i) Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Απφ θνηλνχ ειεγρφκελε εηαηξεία, είλαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία ν Όκηινο αζθεί απφ θνηλνχ έιεγρν
κε άιινπο εηαίξνπο. Οη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο θαη ηζρχεη θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο ελνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή γίλεηαη ελζσκάησζε ηνπ
πνζνζηνχ ηνπ Οκίινπ απφ φιεο ηηο αλαιπηηθέο γξακκέο εζφδσλ, εμφδσλ, ελεξγεηηθνχ,
παζεηηθνχ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείαο, κε εθείλεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ην κεξίδην
ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πσιήζεηο παγίσλ πξνο ή απφ ηηο απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαη αληηζηνηρεί ζηνπο άιινπο εηαίξνπο.
Ο Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη ην κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί απφ ηα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αγνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο
εσζφηνπ πνπιήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζε έλα ηξίην κέξνο. Όκσο εάλ ε δεκία πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε ζπλαιιαγή θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη κείσζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίαο ή απαμίσζε, ηφηε απηή αλαγλσξίδεηαη άκεζα.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί φπνπ απηφ
θξίζεθε απαξαίηεην γηα λα είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.
(ii) Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Οη ζπκκεηνρέο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
Ζ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ
εηαηξεηψλ ζπκπίπηνπλ κε απηή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
(ε) Νόκηζκα Λεηηνπξγίαο θαη Παξνπζίαζεο θαη Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ: Σν λφκηζκα
ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E., ησλ Διιεληθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο
θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Δπξσπατθή
Ννκηζκαηηθή Έλσζε είλαη ην Δπξψ (€). Οη ζπλαιιαγέο ζε άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ
ζπλαιιαγψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε άιια λνκίζκαηα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα
αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ
απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα, θαηαρσξνχληαη ζηηο
ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε.
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δελ εληάζζνληαη
ζηελ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε είλαη θαηά θαλφλα ην επίζεκν λφκηζκα ηεο εθάζηνηε ρψξαο
φπνπ θάζε ζπγαηξηθή ιεηηνπξγεί. Δπνκέλσο, ζε θάζε εκεξνκελία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φια ηα
ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα έζνδα θαη ηα
έμνδα κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ κέζε ζηαζκηθή ηζνηηκία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ ζσξεπκέλε
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δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ κεηαηξνπή θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έσο ηελ πψιεζε, δηαγξαθή ή απφ-αλαγλψξηζε θάπνηαο ζπγαηξηθήο, νπφηε θαη
κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
(ζη)Αζώκαηα Πάγηα ηνηρεία (εθηόο ππεξαμίαο): Σα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη
απηνηειψο (θαηά βάζε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη κηζζσηηθά δηθαηψκαηα) θαηαρσξνχληαη αξρηθά
ζην θφζηνο θηήζεσο, ελψ ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ εμαγνξψλ
επηρεηξήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Μεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο ηνπο θαη κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Με εμαίξεζε νξηζκέλα εκπνξηθά
ζήκαηα ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ θαη αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο United Milk
Company (Verea, Fibella) θαη ηνπ Οκίινπ Everest (Everest, La Pasteria) ηα νπνία εθηηκήζεθε φηη
έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο, φια ηα άιια αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ
πξνζδηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο θαη επνκέλσο απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο.
Σα απνζβελφκελα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εξεπλψληαη γηα απνκείσζε φηαλ πθίζηαληαη
ζρεηηθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ελψ ηα κε απνζβελφκελα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηεξεπλψληαη
γηα απνκείσζε εηεζίσο αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε ζρεηηθψλ ελδείμεσλ.
Οη σθέιηκεο δσέο ησλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο εμεηάδνληαη
εηεζίσο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ηα δεδνκέλα θαη νη ζπλζήθεο κε βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίζηεθε
απεξηφξηζηε δηάξθεηαο δσήο, ηζρχνπλ ή φρη. Ο Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αλ πθίζηαηαη
ζέκα απνκείσζεο είηε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, είηε ησλ
απνζβελφκελσλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο
απνκείσζεο, δηελήξγεζε ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο απνκείσζεο, θαη κε βάζε ηνπο δηελεξγεζέληεο
ειέγρνπο πξνέθπςε δεκία απνκείσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 12.700.
Ζ απφζβεζε ησλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε
ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ αζψκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ. Οη ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Καηεγνξία Αζώκαηνπ Παγίνπ ηνηρείνπ
Λνγηζκηθά
ήκαηα / Δκπνξηθέο Δπσλπκίεο
Μηζζσηηθά δηθαηψκαηα
ήκαηα : Verea, Fibella, Everest, La Pasteria

Χθέιηκε δσή ζε έηε
3-5
5-20
Μηζζσηηθή πεξίνδνο
Απεξηφξηζηε

(δ) Κόζηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Πξντόλησλ: Σν θφζηνο έξεπλαο εμνδνπνηείηαη θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σα έμνδα αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
πξντφλησλ. Σα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο μερσξηζηνχ πξνγξάκκαηνο
αλαγλσξίδνληαη ζαλ αζψκαην πάγην ζηνηρείν κφλν φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 38
«Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο».
(ε) Αλαγλώξηζε Δζόδσλ: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά
νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ Όκηιν θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα
παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζα πξέπεη επίζεο λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ.
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Πώιεζε αγαζώλ:
Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηψζεσλ ηδίξνπ, θηλήηξσλ πσιήζεσλ
θαη ηνπ αλαινγνχληα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο «ΦΠΑ», αλαγλσξίδνληαη φηαλ κεηαθέξνληαη ζηνλ
αγνξαζηή νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ.
Ακνηβέο παξνρήο εκπνξηθνύ ζήκαηνο:
Οη ακνηβέο παξνρήο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο πνπ
ηδξχεη θαη αλαπηχζζεη εζηηαηφξηα γξήγνξεο εζηίαζεο θαη θαθέ κπαξ κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ρξήζεο
εκπνξηθνχ ζήκαηνο (franchisees). Οη ακνηβέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ έζνδν ζηελ πεξίνδν πνπ
αθνξνχλ.
Σόθνη:
Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.
Μεξίζκαηα:
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην δηθαίσκα απφιεςήο ηνπο έρεη εγθξηζεί απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ην δηαλέκνπλ.
(ζ) Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην
ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζήο ηνπο.
Ο Όκηινο πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 (εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α.) θαη νη
εχινγεο αμίεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα
Γ.Π.Υ.Α. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε πηζηψζεθε ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ
αληίζηνηρσλ παγίσλ εθφζνλ απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο.
Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ή ηελ
απφζπξζή ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε
ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα
ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην.
(η) Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ: Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ κε
ζπληειεζηέο νη νπνίνη αληαλαθινχλ ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
Σα πνζνζηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα:
Καηεγνξία

Χθέιηκε Εσή

Κηίξηα
Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

50 έηε
15-20 έηε
6-9 έηε
3-6 έηε

(θ) πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ, Τπεξαμία θαη κεηαβνιέο ζε πνζνζηά κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ: Οη
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο (purchase method of
accounting). Με βάζε απηή ηε κέζνδν αλαγλσξίδνληαη ζε εχινγεο αμίεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγελέζηεξα κε αλαγλσξηζκέλσλ) θαη νη ππνρξεψζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ
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ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ) ηνπ εμαγνξαδφκελνπ θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. H ππεξαμία
απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο εχινγεο αμίαο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ. ηε ζπλέρεηα ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ
ηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.
Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε ή ζπρλφηεξα αλ
γεγνλφηα ή αιιαγέο ζπλζεθψλ ππνδειψλνπλ φηη ε αμία ηεο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. Καηά ηελ
εκεξνκελία εμαγνξάο (ή θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο
εμαγνξάο), ε ππεξαμία πνπ απνθηάηαη, θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή ζε
νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ ζπλέλσζε
απηή. Ζ απνκείσζε πξνζδηνξίδεηαη κε εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο
ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξαμία.
Αλ ε ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
αλαινγνχζαο ππεξαμίαο, ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο, ηφηε αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο.
Αλ ηκήκα κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία,
πσιεζεί, ηφηε ε ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία
ηνπ ηκήκαηνο απηνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θέξδνο ή ε δεκία. Ζ αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ
αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ πσιήζεθε
θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξακέλεη.
Αλ ην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ε δηαθνξά
αλαγλσξίδεηαη σο αξλεηηθή ππεξαμία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ζ ππεξαμία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ εμαγνξέο, έρεη επηκεξηζζεί θαη παξαθνινπζείηαη ζε επίπεδν Οκίινπ
ζηηο βαζηθέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash generating units) νη νπνίεο έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ».
Ο Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αλ πθίζηαηαη ζέκα απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο, δηελήξγεζε
ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο απνκείσζεο επί ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη
επηκεξηζζεί ε ππεξαμία, ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη κε βάζε ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο πξνέθπςε
δεκία απνκείσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 16.737.
Όηαλ ν Όκηινο απμάλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (εμαγνξά
πνζνζηψλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ), ε ζπλνιηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο θαη ηεο
αλαινγίαο ησλ πνζνζηψλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (ππεξαμία ή αξλεηηθή
ππεξαμία) εθθαζαξίδεηαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα επεηδή ζεσξείηαη σο ζπλαιιαγή κεηαμχ
κεηφρσλ (entity concept method) εθηφο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ζηαδηαθή εμαγνξά πνζνζηψλ κεηνςεθίαο
ζεσξείηαη σο εληαία ζηαδηαθή ζπλαιιαγή. Καη’ αληηζηνηρία, φηαλ πσινχληαη πνζνζηά κεηνςεθίαο
(ρσξίο ε ηειηθή ζπκκεηνρή λα νδεγεί ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο) ηφηε ηα ζρεηηθά θέξδε
ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
(ι) Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ:
(i) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ:
Με ηελ εμαίξεζε ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα
δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ
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γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν
πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ
αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο αμίαο
ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε
έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ
θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία
ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε
ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη
απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν
επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.
(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ:
Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ
έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη
απνκεησζεί.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ
πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο ή κε
βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο),
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο) θαη
δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο.
Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ.
Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο
βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε
ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε
ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη
πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
(κ) Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ψζηε λα βξεζνχλ ζην ηξέρνλ ζεκείν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη
απνηειείηαη απφ πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, γεληθά βηνκεραληθά έμνδα (βαζηδφκελα ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θφζηε δαλεηζκνχ) θαη θφζηνο ζπζθεπαζίαο. Σν
θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή
πψιεζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ κείνλ ηα εθηηκψκελα θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο
θαη ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξψησλ
πιψλ είλαη ην εθηηκψκελν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην.
(λ) Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη θαη Πηζησηηθή Πνιηηηθή: Οη βξαρππξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ
εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεηά απφ πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ κε εηζπξαθηέα ππφινηπα
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ελψ νη καθξνπξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ (ππφινηπα πνπ εθθεχγνπλ ησλ θαλνληθψλ φξσλ
πίζησζεο) απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ο
Όκηινο έρεη ζεζπίζεη θξηηήξηα γηα ηε παξνρή πίζησζεο ζηνπο πειάηεο, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο
βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε, κε παξάιιειε εθηίκεζε ζρεηηθψλ
νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλαιιαγέο γεληθά πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο πειάηεο κε θαλνληθνχο
φξνπο θαη κε αλακελφκελε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ελελήληα εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ησλ
εκπνξεπκάησλ. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο
εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν
ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζε
θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο ζρεηηθνχο
θηλδχλνπο. Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ λα κε δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ
φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο.
(μ) Δπελδύζεηο θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Σα (πξσηνγελή)
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ
39, ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο:





Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ,
Απαηηήζεηο θαη δάλεηα,
Δπελδχζεηο θξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε ηνπο, θαη
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία.

Σα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο
πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία, πιένλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ άκεζσλ δαπαλψλ
απφθηεζεο/ζπλαιιαγήο. Oη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα
πνπιήζεη ην ζηνηρείν.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε θαη φπνπ επηηξέπεηαη, επαλεμεηάδεηαη θαη πηζαλφλ αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά.
(i) Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία ζε εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων:
Πξφθεηηαη γηα ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ
απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ
απνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
(ii) Απαιηήζειρ και δάνεια:
Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή
απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.
(iii) Επενδύζειρ κπαηούμενερ έωρ ηη λήξη:
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε πξνζδηνξηδφκελεο ξνέο θαη πξνθαζνξηζκέλε ιήμε
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζαλ θαηερφκελα έσο ηελ ιήμε, φηαλ ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ
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δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη σο ηελ ιήμε. Δπελδχζεηο νη νπνίεο θξαηνχληαη γηα αφξηζην ή γηα
πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Οη θξαηνχκελεο
σο ηελ ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε
βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο
θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.
(iv) Διαθέζιμα ππορ πώληζη σπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού:
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (πξσηνγελή) πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε
θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκεο πξνο
πψιεζε επελδχζεηο. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα
θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζε δηαθεθξηκέλν θνλδχιη ηεο θαζαξήο ζέζεο κέρξη
ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο, ρξήζε θαηά ηελ νπνία ηα
ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά
πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο.
Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ δελ εκπνξεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε
βάζε ζρεηηθέο ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζε πξφζθαηεο ακθνηεξνβαξείο
ζπλαιιαγέο παξφκνησλ επελδχζεσλ, αλαθνξά ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κίαο άιιεο επέλδπζεο κε
παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο απνηηκψκελεο, αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ θαη
κνληέια απνηίκεζεο επελδχζεσλ. Ο Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αλ πθίζηαηαη ζέκα
απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,
δηελήξγεζε ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ φπνπ πξνέθπςε δεκία απνκείσζεο ζπλνιηθνχ
πνζνχ € 7.752 (βιέπε ζρεηηθά ζεκείσζε 19).
(ν)

Από-αλαγλώξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ:
(i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή
θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο
νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ:
 Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη.
 Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη
πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο.
 Ο Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ν Όκηινο έρεη
κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα
νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ
αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ
ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ν Όκηινο λα θιεζεί λα
θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή
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πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ
δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηνπ Οκίινπ είλαη ε αμία ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ν Όκηινο λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο,
φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο
εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.
(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνύ: Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν παζεηηθνχ απφαλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Όηαλ κία πθηζηάκελε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην (δαλεηζηή) κε
νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο ππνρξέσζεο δηαθνξνπνηνχληαη
νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε
θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
(π) Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντόληα θαη Μέζα Αληηζηάζκηζεο Κηλδύλσλ: Σα παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο (currency
forwards) θαη νη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ (interest rate swaps), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εηαηξείαο.
Όια ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε
αμία θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ζηε ιήμε
θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σα παξάγσγα απεηθνλίδνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εχινγε αμία
είλαη ζεηηθή θαη ζηηο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εχινγε αμία είλαη αξλεηηθή. Ζ εχινγε αμία ηνπο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ έρνπλ ζε κηα ελεξγφ αγνξά, ή κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ
απνηίκεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα ηα κέζα απηά.
H κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο εμαξηάηαη απφ ην εάλ έλα παξάγσγν έρεη
πξνζδηνξηζζεί σο αληηζηαζκηζηηθφ ζηνηρείν θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αληηζηάζκηζε, απφ ηε θχζε ηνπ
ζηνηρείνπ πνπ αληηζηαζκίδεη.
Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ
πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέζα αληηζηάζκηζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ
απνηειεζκάησλ.
Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο
αληηζηαζκηζηηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηελ επαθφινπζε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ, ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε κεηαμχ
ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο, αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε
θηλδχλνπ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο αληηζηάζκηζεο. Δπηπιένλ ινγηζηηθή ηεο
αληηζηάζκηζεο αθνινπζείηαη κφλν φηαλ ε αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη λα είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή
θαη κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία θαη ζε ζπλερή βάζε, γηα φιεο ηηο θαιππηφκελεο πεξηφδνπο
αλαθνξάο γηα ηηο νπνίεο είρε πξνζδηνξηζηεί, σο πξνο ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο
αμίαο ή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν. H ζρέζε
αληηζηάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία είλαη ε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedge).
Γηα ζθνπνχο ρξήζεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, νη αληηζηαζκίζεηο ηαμηλνκνχληαη σο εμήο:
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(i) Αληηζηάζκηζε Δύινγεο Αμίαο
Αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο είλαη ε αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο
ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ή κηαο κε αλαγλσξηζκέλεο
βέβαηεο δέζκεπζεο ή κέξνο απηψλ, πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. Δάλ ε αληηζηάζκηζε ηεο εχινγεο αμίαο εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα ηεο
ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ηφηε ην θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ εθ λένπ επηκέηξεζε ηνπ κέζνπ
αληηζηάζκηζεο ζηελ εχινγε αμία ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ ε ινγηζηηθή αμία
ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πξνζαξκφδεηαη κε ην θέξδνο ή ηε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη αθνξά ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν
θίλδπλν, κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.
Κάζε πξνζαξκνγή πνπ απνξξέεη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
κέζνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ θαη γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε
κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, απνζβέλεηαη ζηα απνηειέζκαηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
(ii) Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Με ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ πξνθαινχλ κεηαβιεηφηεηα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη πξνέξρνληαη απφ έλα ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή κία ππνρξέσζε ή κία κειινληηθή ζπλαιιαγή θαη ε κεηαβνιή απηή ζα επεξεάζεη ην
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο.
Γηα ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηαζκηζηηθά κέζα ζε
κηα ζρέζε αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί.
Γηα λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαγλψξηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, κία
αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο απζηεξέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηεθκεξίσζε, ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηελ
αμηνπηζηία ηεο επηκέηξεζεο ηεο.
Σν ζθέινο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη σο
απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ελψ ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ
κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Σα πνζά πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ζηηο πεξηφδνπο πνπ ηα αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ην θέξδνο ή ηελ δεκηά φπσο ην
αληηζηαζκηδφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν αλαγλσξίδνληαη ή φπσο
ζε κία πξνζδνθψκελε πψιεζε ή αγνξά.
Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο (currency forwards) ελψ ραξαθηεξίδνληαη σο κέζα
αληηζηάζκηζεο, βάζεη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Οκίινπ, δελ ζπγθεληξψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα
αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη σο εθ ηνχηνπ θέξδε θαη
δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
(ξ) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα: Ο Όκηινο ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο
επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.
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Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ
κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.
(ζ) Γάλεηα (Οκνινγηαθά θαη Σξαπεδώλ): Όιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην
θφζηνο ην νπνίν αληαλαθιά ηελ εχινγε αμία ησλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ κεησκέλε κε ηα ζρεηηθά άκεζα
έμνδα ζχλαςεο. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηε
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζαλ
απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θάησζη θξηηήξηα.
Ζ ηαμηλφκεζε αληηζηξέθεη ή κεηψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο επηδξάζεηο ηεο ινγηζηηθήο
αζπλέπεηαο (accounting mismatch) πνπ ζα πξνέθππηε αλ ε ππνρξέσζε είρε απνηηκεζεί ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο.
(ii) Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο απνηεινχλ κέξνο κηαο νκάδαο ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ή
αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ βάζε ηεο εχινγεο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ.
(iii) Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πεξηέρεη έλα ελζσκαησκέλν παξάγσγν ην νπνίν ηαμηλνκείηαη
θαη απνηηκάηαη δηαθεθξηκέλα.
(i)

(η) Κόζηε Γαλεηζκνύ: Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε,
θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
θεθαιαηνπνηνχληαη. Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έλα πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν πνπ θαη’ αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε
γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ παχεη
απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξηδφηαλ. Σα θφζηε δαλεηζκνχ απνζβέλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία έρνπλ θαηαλεκεζεί.
(π) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθό:
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ
παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε
πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε
αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά
ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Οη παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
πεξηιακβάλνπλ εθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ζπληάμεηο θαη άιιεο παξνρέο πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο
ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο αθνξνχλ ηφζν πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ
πεξίνδν πνπ αθνξά. Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν
ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη κέζσ πιεξσκψλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ή ζε θξαηηθά θνηλσληθά
αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα.

(α) Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο
Φνξείο (π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη λνκηθή
ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ζχληαμε
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ζηνλ αζθαιηδφκελν. Ζ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ ζηα Σακεία. Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηνλ Όκηιν ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ
εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε,
ελψ νη δεδνπιεπκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
(β) Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (Με ρξεκαηνδνηνύκελν)
χκθσλα κε ηνλ Ν.2112/20 θαη 4093/2012 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνπο εξγαδφκελνπο
απνδεκηψζεηο επί απφιπζεο ή απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Σν χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ
πνζψλ απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν
απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Ζ ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο
ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ
κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή
κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (απνζεκαηηθφ απφ ηηο
θαηαβνιέο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε
αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο
παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο
ρξήζεο 2013 ην επηιεγκέλν επηηφθην αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR
indices, ην νπνίν θαη ζεσξείηαη ζπλεπέο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 19, δειαδή είλαη βαζηζκέλν ζε
νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηηο παξνρέο πξνο
ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο.
Έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε ειηθία,
ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο Οη
πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηηο
ζπλεκκέλεο απιέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ
θαη παξειζφλ θφζηνο ππεξεζίαο, ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή
δεκηέο θαη ηηο φπνηεο πηζαλέο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο, αθνινπζείηαη ην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19R, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κεηαμχ
άιισλ:






ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ
νξηζηηθή εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο,
ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί
ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ
πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξα εθ
ησλ εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή
αλαδηάξζξσζε ή ε ηεξκαηηθή παξνρή,
ινηπέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο
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(θ) Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο):
(i) Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο:
Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ θάζε κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή άιια θνξνινγηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ
ιεηηνπξγνχλ νη ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη
ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο
αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη
πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.
(ii) Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο:
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο
ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο
βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο:


Δθηφο εάλ ε ππνρξέσζε γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ
απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή
παζεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή, ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή
ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή
δεκία.



Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη
θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν
θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ
κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ
θνξνινγηθψλ δεκηψλ.



Δθηφο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ε απαίηεζε γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ
ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην
θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία.



Αλαθνξηθά κε ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη ζπκκεηνρέο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο, αλαγλσξίδεηαη
απαίηεζε απφ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη νη
πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ θαη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν
θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ.



Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δελ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα
θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο
εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ ρξήζε πνπ ε απαίηεζε ή ε
ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη
θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.



Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απ’ επζείαο
ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.

(ρ) Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο: Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ
Δηαηξεία ή ζηνλ Όκηιν νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ
κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Οη
πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ
θαη ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην
ελαπνκείλαλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Σα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε κηθξφηεξε
πεξίνδν απφ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ
παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
Γηα ζπλαιιαγέο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο (sale and leaseback) πνπ ζπληζηνχλ ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε, νπνηαδήπνηε ζεηηθή δηαθνξά ππέξ ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ απηνχ, ζε ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία, δελ αλαγλσξίδεηαη άκεζα σο έζνδν απφ ηελ
Δηαηξεία θαη εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ, ην νπνίν
απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο
θαη επαλακίζζσζεο, είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ, ηφηε ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ακέζσο, εθηφο
αλ ππάξρεη απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε ε ινγηζηηθή αμία κεηψλεηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36.
(ς) Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο: Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηδφηεζε ελζψκαησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγή ηνπο αμία φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα
φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη ζρεηηθνί φξνη ιήςεο ηεο ζα ηεξεζνχλ.
Οη επηρνξεγήζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο βάζεη ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ
επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ.
Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απηψλ ησλ εμφδσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα επηρνξεγνχκελα
έμνδα.
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(σ) Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο: Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη
φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ
γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνήο πφξσλ, ηα δε πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ
θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα
εθηακηεπζεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. ρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αλακέλεηαη λα
εθθαζαξηζηνχλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, νπφηε ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη
ζεκαληηθή, ηα ζρεηηθά πνζά ππνινγίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο
ξνέο κε έλαλ ζπληειεζηή πξν θφξσλ ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα
ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνρξέσζε.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κηαο εθξνήο πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε
είλαη ειάρηζηε. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
(αα) Ίδηεο Μεηνρέο: Οη ίδηεο κεηνρέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, ζαλ έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ. Καηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, ηα ζρεηηθά
θνλδχιηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε πξάμεο/εθθαζάξηζεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ
θαζαξή ζέζε.
(αβ)Κέξδε/(δεκίεο)Αλά Μεηνρή: Σα βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (ΚΑΜ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο
ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν
αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν
φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο.
Σα απνκεηνχκελα θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ/
(δεκηψλ) πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ θνηλψλ
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, φπσο πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ
δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο.
Ο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο
πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ
έρνπλ κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο
πφξνπο.
(αγ) Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα Γξαζηεξηόηεηαο: Ο Όκηινο παξνπζηάδεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ζεσξψληαο σο θχξην θξηηήξην ηνκεαθνχ δηαρσξηζκνχ ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη σο δεπηεξεχνλ θξηηήξην ηνκεαθνχ δηαρσξηζκνχ ηηο γεσγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο νξγαλψλνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη δηαθξηηά αλάινγα κε ηε θχζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ, κε θάζε ηνκέα λα απνηειεί κία δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή
νληφηεηα ε νπνία παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθέο
αγνξέο.
Ο ηνκέαο γαιαθηνθνκηθψλ θαη πνηψλ αθνξά ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (γάια, ηπξί,
γηανχξηη θαη άιια ζρεηηθά πξντφληα) θαη ρπκνχο θξνχησλ.
Ο ηνκέαο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο πεξηιακβάλεη ηηο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο
ησλ εηαηξεηψλ “Goody’s”, “Everest”, ηηο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ “La Pasteria”, “Kuzina”, ηελ αιπζίδα
δαραξνπιαζηείσλ “Papagallino” θαη ηελ αιπζίδα θαθέ κπαξ “Flocafe”.
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Ο ηνκέαο θαηεςπγκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαη
ηξνθίκσλ.
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ δηελεξγνχληαη ζε φξνπο αγνξάο κε ηξφπν φκνην κε
ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. Οη γεσγξαθηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ηνπνζεζία ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ.
(αδ) Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο: Ο Όκηινο ηαμηλνκεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε, αλ ε αμία ηνπο αλακέλεηαη
λα αλαθηεζεί θαηά θχξην ιφγν κέζσ δηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη φρη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο.
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηλνκεζεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα
ζηνηρείσλ (πεξηνπζηαθψλ θαη ππνρξεψζεσλ) ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε, είλαη ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ή ε νκάδα λα είλαη δηαζέζηκα πξνο άκεζε πψιεζε ζηελ παξνχζα ηνπο θαηάζηαζε, ε δε
νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο λα εμαξηάηαη κφλν απφ ζπλζήθεο πνπ είλαη ζπλήζεηο θαη ηππηθέο γηα
πσιήζεηο ηέηνησλ ζηνηρείσλ θαη ε πψιεζε ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά πηζαλή.
Γηα λα ζεσξείηαη ε πψιεζε εμαηξεηηθά πηζαλή ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θάησζη
πξνυπνζέζεηο:


λα ππάξρεη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε έλα ζρέδην πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ή ηεο νκάδαο.



λα έρεη ελεξγνπνηεζεί έλα πξφγξακκα εμεχξεζεο αγνξαζηή θαη νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο.



ε πξνζθεξφκελε ηηκή πψιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηξέρνπζα αγνξαία
αμία ησλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.



ε πψιεζε αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκέξα πνπ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ή νκάδα ζηνηρείσλ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε εθηφο νξηζκέλσλ
εμαηξέζεσλ, θαη



νη ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην πψιεζεο ζα πξέπεη
λα θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρέδην νχηε
φηη ην ζρέδην ζα αθπξσζεί.

Ακέζσο πξηλ ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ σο θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα) απνηηκψληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζε θάζε
πεξίπησζε Γ.Π.Υ.Α.
Σα καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή νη νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ)
πνπ ηαμηλνκνχληαη ζαλ θαηερφκελα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη (κεηά ηελ αξρηθή ηαμηλφκεζε σο
αλσηέξσ) ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ απηά θέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο θαηά ηα άκεζα έμνδα δηάζεζεο, θαη νη πξνθχπηνπζεο δεκίεο
απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Όπνηα πηζαλή αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε
κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ζα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο αιιά φρη γηα πνζφ
κεγαιχηεξν ηεο αξρηθά θαηαρσξεζείζαο δεκίαο απνκείσζεο.
Απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έλα καθξνπξφζεζκν (απνζβελφκελν) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ηα
καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
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θαη ππνρξεψζεσλ) ηαμηλνκείηαη ζαλ θαηερφκελν πξνο πψιεζε, δελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο επί ησλ ελ
ιφγσ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
(αε)

Μεηνρηθό θεθάιαην: Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο
πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ «ππέξ ην άξηην» ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Άκεζεο
δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ θαηαρσξνχληαη
ζηελ θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά απφ ηα έζνδα ηεο έθδνζεο.

2.3 ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ
Σα θνλδχιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012,
θαη ησλ ζεκεηψζεσλ επί απηψλ, έρνπλ αλακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
Γ.Λ.Π. 19, ψζηε λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα εμ αηηίαο ηεο αιιαγήο.
2.4 ΑΛΛΑΓΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. ηελ παξάγξαθν (α) παξνπζηάδνληαη
ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, σζηφζν δελ είλαη
εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ. ηελ παξάγξαθν (β) παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο
πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.
(α) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία
έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή
κεηαγελέζηεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο:


Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» - Παξνπζίαζε
ζηνηρείσλ ησλ Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο
ζηνηρείσλ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ απνηππσζεί ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε ηεο
Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ.


ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο».
Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην
πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο
αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
άιια Γ.Π.Υ.Α. απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 δελ
εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα
πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ
κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πηνζέηεζαλ ην
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παξφλ Πξφηππν ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Οη ζρεηηθέο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε
εκείσζε 40 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.


Αλαζεώξεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο»

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε
Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη
γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Με βάζε ην
αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο
ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο
θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Με
βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ν Όκηινο/ε Δηαηξεία αλακφξθσζε ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν ζχκθσλα
κε ηηο νξηδφκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 19 θαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο,
κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε». Ζ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο αλαζεψξεζεο, έγθεηηαη ζηε δηαθνξά αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ
θεξδψλ/(δεκηψλ). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2012.
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο ζηα θνλδχιηα ησλ
παξνπζηαδφκελσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ:
Τπνρξεώζεηο
παξνρώλ πξνζσπηθνύ
ιόγσ εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε
θνξνινγηθή
απαίηεζε

Τπφινηπν φπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2012
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19

14.282
140

14.399
28

379.241
(112)

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2012

14.422

14.427

379.129

Τπφινηπν φπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19

13.781
(2.694)

14.677
(539)

301.777
2.155

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012

11.087

14.138

303.932

Δπηδξάζεηο ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Δπηδξάζεηο ζηελ Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο, θαζαξά απφ θφξνπο, φπσο είραλ δεκνζηεπζεί ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2012
Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 19
Πξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Ίδηα
θεθάιαηα

01/01-31/12/2012
1.163
2.834
(567)
3.430

ηελ Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ δελ επήιζε θακία νπζηψδεο αιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο».
Οη ζρεηηθέο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο παξνπζηάδνληαη
ζηε εκείσζε 31 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ
Δπίγεηνπ Οξπρείνπ»

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20. Ζ Γηεξκελεία
απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν
θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ.


Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη
βάζεη ησλ US G.A.A.P. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο» - Κξαηηθά δάλεηα

Σνλ Μάξηην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ
επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ απεηθφληζε απηψλ
ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2009 - 2011

Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά
πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα
Πξφηππα. Σα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα Γ.Π.Υ.Α. 1, Γ.Λ.Π. 1, Γ.Λ.Π.
16, Γ.Λ.Π. 32 θαη Γ.Λ.Π. 34. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ
νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
(β) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ
έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα:


Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο)

Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 9
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην Γ.Λ.Π. 39
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην
I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 9, φια ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ
ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
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ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεχεη
αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη,
θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα
παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη
δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Σνλ
Ννέκβξην ηνπ 2013 ην Η.A.S.B. πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Πξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην
νπνίν αλαζεσξεί ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ
βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη
ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ
ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν.
Σέινο, ην I.A.S.B. απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε
λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε
εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9, αθνχ πξνεγεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Πξνηχπνπ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Σν παξφλ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», Γ.Π.Υ.Α. 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό
Έιεγρν» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο»,
Γ.Λ.Π. 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη
Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην I.A.S.B. εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Γ.Π.Υ.Α. 10,
Γ.Π.Υ.Α. 11 θαη Γ.Π.Υ.Α. 12. Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη
έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ
επηρεηξήζεσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» θαη ηελ Μ.Δ.Γ. 12 «Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν Γ.Π.Υ.Α.
11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν
Γ.Π.Υ.Α. 11 αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε Μ.Δ.Γ. 13 «Απφ Κνηλνχ
Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο – Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο».
Σν Γ.Π.Υ.Α. 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη
αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Χο ζπλέπεηα ησλ
αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην I.A.S.B. εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 κε ηίηιν Γ.Λ.Π. 27
«Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 28 κε ηίηιν Γ.Λ.Π. 28
«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο». Σα λέα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2012.


Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν,
Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 11
θαη Γ.Π.Υ.Α. 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο
αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ
πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 11 θαη Γ.Π.Υ.Α. 12
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κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ
πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο
επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο
πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 12. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα
εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014.
Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη
παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013.


Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α. 12 ΚΑΗ Γ.Λ.Π. 27)
(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Α. 10, Γ.Π.Υ.Α.
12 θαη Γ.Λ.Π. 27. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν
I.A.S.B. ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα
εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε
ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ
εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά
ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, σο
εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα
επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο
ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή
γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή
λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2013.


Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 32
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ
εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2012.


Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο
γηα ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκνγή γηα
ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην Γ.Λ.Π.
36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ
εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε
εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα
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επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.


Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή γηα ηηο
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή
ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Λ.Π. 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο
απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην Γ.Π.Υ.Α.
9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα
εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.


Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη
πφηε κία εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη
επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 21 είλαη κία δηεξκελεία
ηνπ Γ.Λ.Π. 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ».
Σν Γ.Λ.Π. 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε
παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ
δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή
ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01
Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ
αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ
Παξνρώλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014)

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο
παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ
εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη
εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή
απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εθαξκνγή από 01/07/2014)

Σν I.A.S.B. πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013». ηνλ Κχθιν 2010 2012 πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα Γ.Π.Υ.Α. 2, Γ.Π.Υ.Α. 3, Γ.Π.Υ.Α. 8, Γ.Π.Υ.Α. 13,
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Γ.Λ.Π. 16, Γ.Λ.Π. 24 θαη Γ.Λ.Π. 38 ελψ ζηνλ Κχθιν 2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Πξφηππα
Γ.Π.Υ.Α. 1, Γ.Π.Υ.Α. 3, Γ.Π.Υ.Α. 13 θαη Γ.Λ.Π. 40. Οη βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ
ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε
ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Γ.Π.Υ.Α. 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή από
01/01/2016)

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». θνπφο ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο
πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-regulated activities). Ο ξπζκηδφκελνο
πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ
εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Πξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ
εθαξκφδνπλ ήδε ηα Γ.Π.Υ.Α. Σν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν ελ ιφγσ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
2.5 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε
θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ
απφ ηηο θξίζεηο απηέο. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο
θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν/φγθν ησλ ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ.
Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε ησλ νπνίσλ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ
σο θάησζη:
(α) Έιεγρνη απνκείσζεο ππεξαμίαο / αζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ κε απεξηόξηζηε σθέιηκε δσή
Ο Όκηινο δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αζψκαησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, θαη ελδηάκεζα, φηαλ ηα
γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο
απνκείσζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε ππεξαμία. Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο
απαηηεί λα γίλεη κία εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε ζεκαληηθήο κνλάδαο
παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν
ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηε εκείσζε 15.
(β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ
ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε
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ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο
ειέγρνπο.
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο.
Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ
είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη
ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελνο ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ
ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ
πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ
θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηε εκείσζε 12.
(γ) Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί θνξνινγηθώλ δεκηώλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο
δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα
ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο
ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη
ζηε εκείσζε 12.
(δ) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ο Όκηινο δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ
ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην
ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή
επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο
πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οκίινπ, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ
ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο εκεηψζεηο 22 θαη 23.
(ε) Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ
αλαινγηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Οη παξαδνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνβαίλεη ζε
ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηε εκείσζε 31.
(ζη) Δλδερόκελα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ο φκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε
ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα
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νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ ζην κέιινλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηε εκείσζε 41.
(δ) Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο
εκεηψζεηο 2.2(ζη) θαη 2.2(η).
(ε) Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο
ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αμίαο ρξήζεσο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ
κνλάδα ηακεηαθήο ξνήο θαη επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ
παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.
(ζ) πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ
Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο
απνθηψκελεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο
εχινγεο αμίεο ηνπο. Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, σζηφζν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ επηκέηξεζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζα επεξεάζεη ηελ
επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο.
(η) Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ζ Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
φπνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ηηκέο απφ ελεξγφ αγνξά. Λεπηνκέξεηεο ησλ παξαδνρψλ νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιχνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ απνηίκεζεο, ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο νη νπνίεο
είλαη φζν ην δπλαηφ πην πηζαλά, ζπλεπείο κε ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα
ρξεζηκνπνηνχζαλ ψζηε λα απνηηκήζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Όπνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο
δελ ππάξρνπλ, ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο γηα ηηο παξαδνρέο νη νπνίεο
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο θαηά
ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3. ΓΗΑΚΟΠΔΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΜΖ ΔΛΔΓΥΟΤΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΝ ΟΜΗΛΟ
(α) Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - Πώιεζε ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ.
Σελ 16 Οθησβξίνπ 2012 νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηνπ 31,45% πνπ θαηείρε ν
Όκηινο (κέζσ ηεο HELLENIC CATERING Α.Δ.), ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ (θιάδνο εζηίαζεο),
ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ. ζηνλ θάηνρν ηνπ πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 4
εθαη.
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Απφ ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή πξνέθπςε δεκηά χςνπο € 4,25 εθαη. γηα ηνλ Όκηιν, ε νπνία
πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο
Απνηειεζκάησλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο ππνινγίζηεθε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξντφληνο ηεο
δηάζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, αθαηξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπλαιιαγή εμφδσλ, θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηεο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ κεηνςεθηθψλ
ζπκκεηνρψλ πνπ ε πσιεζείζα εηαηξεία δηαηεξνχζε ζε νξηζκέλεο ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ.
Αλαιπηηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ. θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο πψιεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα:
Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Σακεηαθά δηαζέζηκα
ύλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ

15.179
8.171
9.455
32.805

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

2.151
4.415
6.566

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

26.239

Αληίζηνηρα ν ππνινγηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο αλαιχεηαη σο εμήο:
Σίκεκα πψιεζεο κείνλ ησλ εμφδσλ δηάζεζεο
Λνγηζηηθή αμία γηα ην πσιεζέλ πνζνζηφ
Εεκηά από ηελ εθπνίεζε

4.000
8.252
(4.252)

Ο Όκηινο δελ ελνπνίεζε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
γηα ηε ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ., ελψ ζπκπεξηέιαβε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ην
απνηέιεζκα ηεο πψιεζεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο έσο
θαη ηελ 16 Οθησβξίνπ 2012, εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηεο πψιεζεο. Σα θαζαξά θέξδε ηνπ
Οκίινπ απφ ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012,
αλαθνξηθά κε ηε ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ., αλαιχνληαη σο εμήο:

Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο
Λνηπά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
(Εεκηέο)/Κέξδε πξν θόξσλ από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
(Εεκηέο)/Κέξδε κεηά από θόξνπο από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
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(Εεκηά)/ Κέξδνο απφ ηελ εθπνίεζε δηαθνπεηζψλ
δξαζηεξηνηήησλ
(Εεκηέο) από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Καηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

(4.252)
(2.170)

(3.668)
1.498
(2.170)

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο απφ Λεηηνπξγηθέο,
Δπελδπηηθέο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ κφλν ηε δηαθνπείζα
δξαζηεξηφηεηα ηεο ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ.:

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

1/131/12/2012
1.781
(1)
(2.206)

1/131/12/2011
2.005
32
(1.800)

(426)

237

(β) Μεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο
Δληφο ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 2013 ε GOODY’S Α.Δ. πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο
€ 109 ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ, ΝΑΤΠΛΗΟ Α.Δ., κε ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ έκκεζν πνζνζηφ ηνπ
Οκίινπ ζηελ εηαηξεία λα αλέιζεη ζε 96,27%.
Δληφο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ 2013, ε GOODY’S Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνιεηπφκελνπ
πνζνζηνχ 4% ηεο ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ. χςνπο € 67. Ζ ππεξαμία απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή χςνπο € 12 δηαγξάθεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, σο
απνηέιεζκα αχμεζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο.
Δπηπξφζζεηα, εληφο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ 2013, ε HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Δ. πξνρψξεζε
ζε θεθαιαηνπνίεζε πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ απφ ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία GOODY’S Α.Δ. χςνπο €
690, κέζσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. Χο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ζπλαιιαγήο, ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο GOODY’S ζηε ζπγαηξηθή ηεο αλήιζε ζε 54,59%.
Πεξαηηέξσ, ε GOODY’S πξνέβεθε ζηελ εμαγνξά πνζνζηνχ 9% ζηελ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΜΔΣΡΟ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ Α.Δ., έλαληη € 147, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ
έκκεζν πνζνζηφ ηνπ Οκίινπ λα αλέιζεη ζε 36,31%. Ζ ζπλνιηθή ππεξαμία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπλαιιαγή € 137 δηαγξάθεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, σο απνηέιεζκα αχμεζεο
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο. ηε ζπλέρεηα ε GOODY’S πξνρψξεζε ζηελ
πψιεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ (9%) κε θαηαγξάθνληαο θέξδνο ε δεκηά απφ ηελ ελ ιφγσ
ζπλαιιαγή.
Δληφο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ 2013, ε ΠΑΣΔΡΗΑ Α.Δ. πξνρψξεζε ζε εμαγνξά πνζνζηνχ 19% ζηελ
PRIMAVERA Α.Δ., απμάλνληαο ην πνζνζηφ ηεο ζηελ εηαηξεία ζε 70%, έλαληη € 24. Ζ ζπλνιηθή
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ππεξαμία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή € 28 δηαγξάθεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ
Οκίινπ, σο απνηέιεζκα αχμεζεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο.
Δληφο ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ 2013, ε GOODY’S Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ ππνιεηπφκελνπ
31,44% ζηελ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΕΔΑ Α.Δ., απμάλνληαο ην πνζνζηφ ηεο ζηελ
εηαηξεία ζε 100%, έλαληη € 263. Ζ ζπλνιηθή ππεξαμία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή € 296
δηαγξάθεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, σο απνηέιεζκα αχμεζεο πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο.
(γ) Δμαγνξέο Οκίινπ
Σελ 1ε Ννεκβξίνπ 2013, ν Όκηινο (κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.)
πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ 68% ηεο εηαηξείαο ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.
έλαληη € 801. Ζ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλσηέξσ εμαγνξά χςνπο € 784, πεξηειήθζε ζην
νκφηηηιν θνλδχιη ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη πξνζδηνξίζηεθε κε
βάζε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Λφγσ ηεο
αλσηέξσ εμαγνξάο, ν Όκηινο αχμεζε ην έκκεζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ
Α.Δ.
θαη
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ. ιφγσ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο πνπ δηαηεξνχζε ζηηο
αλσηέξσ εηαηξείεο ε εμαγνξαζζείζα εηαηξεία (18% θαη 2,5% αληίζηνηρα).
(δ) Πσιήζεηο ζπγαηξηθώλ Οκίινπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ εθπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο πνπ
θαηείρε ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΠΔΡΑΜΑ Α.Δ. (Απξίιηνο 2013), ΣΕΗΟΒΑΝΝΗ Α.Δ. (Απξίιηνο
2013), ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΔΡΑΜΑ Α.Δ. (Μάηνο 2013) θαη ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΡΜΟΤ Α.Δ. (Αχγνπζηνο
2013) έλαληη € 62, € 0, € 0 θαη € 0, αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή δεκηά ηνπ Οκίινπ απφ ηηο αλσηέξσ
εθπνηήζεηο ζπγαηξηθψλ αλήιζε ζπλνιηθά ζε € 148 θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ θνλδχιη ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σνλ Γεθέκβξην 2013, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (50,2%) πνπ
θαηείρε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. έλαληη € 86. Ζ δεκηά ηνπ Οκίινπ απφ ηελ αλσηέξσ εθπνίεζε
αλήιζε ζε € 3.002 θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ θνλδχιη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δπίζεο, ηνλ Γεθέκβξην 2013, ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
(50,96%) πνπ θαηείρε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΜΔΓΑΡΧΝ
Α.Δ. έλαληη € 1.277. Σν θέξδνο ηνπ Οκίινπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή αλήιζε ζε € 623 θαη
πεξηιακβάλεηαη ζην ζρεηηθφ θνλδχιη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ
πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, ε GOODY’S Α.Δ. είρε εμαγνξάζεη έλαληη € 150 απφ ηελ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΜΔΓΑΡΧΝ Α.Δ. ην πνζνζηφ πνπ απηή θαηείρε ζηελ
ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
ΑΛΜΤΡΟΤ ΒΟΛΟΤ Μ.Α.Δ. απμάλνληαο ην ζπλνιηθφ έκκεζν πνζνζηφ ηνπ Οκίινπ ζε 52,75%.
Αληίζεηα, ην ζπλνιηθφ έκκεζν πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηε ζπγαηξηθή ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. κεηψζεθε ζε 38,21%
ιφγσ ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηείρε ε πσιεζείζα εηαηξεία ζηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή.
(ε) Νεντδξπζείζεο εηαηξείεο Οκίινπ
ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν Όκηινο εληφο ηνπ 2013, έρεη
πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο VIVARTIA USA, INC (κέζσ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο
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ηνπ Οκίινπ UNITED MILK COMPANY S.A.). Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο
κε ηελ EXEED INDUSTRIES, ηδξχζεθε ε εηαηξεία EXEED VIVARTIA INVESTMENTS (EVI),
θαζψο θαη νη θαηά 99% ζπγαηξηθέο ηεο EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING θαη EXEED
VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE. ηελ αλσηέξσ κεηξηθή εηαηξεία, ν Όκηινο
VIVARTIA δηακέζνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ., ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 49%.
Οη αλσηέξσ εηαηξείεο ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν VIVARTIA κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
4. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ:
Ο Όκηινο θαηέρεη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, κέζσ ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ., κεξίδην 51,00% ζηηο εηαηξείεο ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα,
BULZYMCO LTD (θαζ’ νινθιεξίαλ ζπγαηξηθή ηεο ΑΛΔΗ Α.Β.Δ.Δ.) κε έδξα ηελ Κχπξν, ALESIS
BULGARIA EOOD (θαζ’ νινθιεξίαλ ζπγαηξηθή ηεο BULZYMCO LTD), κε έδξα ηελ Βνπιγαξία θαη
κεξίδην 49% ζηελ εηαηξεία ΜΗΥ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Α.Β.Δ.Δ κε έδξα ηελ Διιάδα, ε θχξηα
δξαζηεξηφηεηά ησλ νπνίσλ είλαη ε επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη δηαλνκή πξντφλησλ καιαθήο δχκεο θαη
ζπλαθψλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
Οη παξαπάλσ εηαηξείεο κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο
ελνπνίεζεο.
Σα αθφινπζα πνζά πεξηέρνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2013 θαη 2012
θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη
επί ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο ησλ απφ θνηλνχ ειεγρνκέλσλ εηαηξεηψλ:

31.12.2013

31.12.2012

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Λνηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

14.336
839
20.664
35.839

14.056
342
18.737
33.135

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

2.432
10.242
12.674

2.297
10.194
12.491

Καζαξή ζέζε

23.165

20.644

Έζνδα

31.118

30.349

2.472

2.817

Κέξδνο κεηά απφ θφξνπο

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ
430 άηνκα (31ε Γεθεκβξίνπ 2012: 407 άηνκα).
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο
αλσηέξσ αλαινγηθά ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζε € 2.257 θαη € 1.840 θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013 θαη 2012 αληίζηνηρα.
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5. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ
α) Με ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελζσκαηώλνληαη νη παξαθάησ εηαηξείεο:
ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΥΧΡΑ

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΥΡΖΔΗ

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

i) Θπγαηξηθέο ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

GOODY’S A.E. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

VIVARTIA LUXEMBOURG S.A.

100,00%

ΛΟΤΞ/ΡΓΟ

-

ΔΤΡΧΣΡΟΦΔ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΒΗΓΛΑ Α.Δ.Β.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

UNITED MILK COMPANY AD

99,99%

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

-

UNITED MILK HOLDINGS LTD

100,00%

ΚΤΠΡΟ

-

100,00%

Ζ.Π.Α.

-

HELLENIC CATERING A.E.

98,02%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E.

54,59%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΑΘΖΝΑΨΚΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ Α.Δ.Β.Δ.

80,91%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ.

60,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡ. ΔΠΗΥΔΗΡ. ΣΔΜΠΧΝ Α.Δ.

57,10%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΡΡΧΝ Α.Δ.

50,05%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΜΑΛΗΑΚΟΤ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΥΑΡΗΛΑΟΤ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΤΗΠΛΟΨΑ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΒΔΡΟΗΑ Α.Δ.

96,15%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ Α.Δ.

49,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΝΑΤΠΛΗΟ Α.Δ.

88,66%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΗΒΗΚΟ Α.Δ

50,01%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΕΔΑ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΑΡΜΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ Α.Δ.

51,50%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΔΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ Α.Δ.

50,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

W ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΣΗΑΔΧ Α.Δ.

76,28%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ALBANIAN RESTAURANTS Sh.P.K.

51,00%

ΑΛΒΑΝΗΑ

-

ii) Θπγαηξηθέο ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ

iii) Θπγαηξηθή ηεο UNITED MILK COMPANY AD
VIVARTIA USA INC
iv) Θπγαηξηθέο ηεο GOODY’S A.E. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ
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BALKAN RESTAURANTS S.A.

100,00%

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

-

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.

67,73%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

EVEREST A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠ. ΔΠ. ΑΛΜΤΡΟΤ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.

40,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2011-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΠΑΛΛΖΝΖ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΗΛΗΟΝ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

v) Θπγαηξηθέο ηεο HELLENIC CATERING A.E.
ΝΑΤΠΛΗΟ Α.Δ.

7,76%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

HELLENIC FOOD SERVICE ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.

7,27%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

vi) Θπγαηξηθέο ηεο HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E.
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ HOLLYWOOD Α.Δ.

96,39%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΕΔΤΞΖ Α.Δ.

96,99%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.

20,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.

75,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡ. ΔΠΗΥ. ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ.

70,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΜΔΣΡΟ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ Α.Δ.

50,02%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

68,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

25,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2011-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΕΔΤΞΖ Α.Δ.

3,01%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

x) Θπγαηξηθέο ηεο ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ A.E.
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ Α.Δ.

18,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.

2,50%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

xi) Θπγαηξηθέο ηεο EVEREST A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ
EVEREST ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ Α.Δ.Β.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΠΑΣΔΡΗΑ Α.Δ. ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΣΗΑΔΧ & ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ

99,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

Γ. ΜΑΛΣΔΕΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

77,50%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΓΔΤΖ Δ.Β.Α.Δ.

69,18%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΣΡΟΦΖ Α.Δ.Δ.

80,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΦΖΜΗΜΔΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

95,50%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΠΔΡΗΣΔΡΗ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΜΤΡΝΖ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

62,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΚΟΡΤΦΖ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

82,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΓΔΚΑΔΞΗ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

61,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΤΜΖΣΣΟΤ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΜΑΡΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

81,85%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

EVENIS Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΚΑΛΛΗΘΔΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

vii) Θπγαηξηθή ηεο ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.
ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.
viii) Θπγαηξηθή ηεο ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΜΑΛΗΑΚΟΤ Α.Δ.
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠ. ΔΠ. ΑΛΜΤΡΟΤ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.
ix) Θπγαηξηθή ηεο ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΥΑΡΗΛΑΟΤ Α.Δ.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
ΠΑΣΖΗΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

70,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΠΛΑΣΔΗΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

66,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

Α.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ.

98,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

EVERCAT A.E. ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΖΡΑΚΛΔΗΟ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΒΑΡΔΛΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

30,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

EVERFOOD A.E.E.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

Λ. ΦΡΔΡΖ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

59,50%

ΔΛΛΑΓΑ

2003-2013

EVERHOLD LTD

100,00%

ΚΤΠΡΟ

-

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΣΟΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

81,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΜΑΡΟΤΗ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

MAGIC FOOD Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

FOOD CENTER Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΑΥΑΡΝΧΝ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

40,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

MEDICAFE ΔΣΑΗΡEΗΑ ΔΣΗΑΔΧ KAI ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ A.E.

45,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

OLYMPUS PLAZA Α.Δ.

81,19%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

ΥΟΛΑΡΓΟ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

67,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

Ζ. ΦΟΡΣΟΣΖΡΑ – Δ. ΚΛΑΓΚΟ & ΗΑ Δ.Δ.

25,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΑΦΟΗ ΓΛΔΝΣΕΑΚΖ Δ.Π.Δ.

48,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΒΟΤΛΗΠΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΗΓΧΝ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΜΑΝΣΧ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΓΑΛΑΣΗ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

ΓΡΟΗΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

OLYMPIC CATERING A.E.

98,79%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΑΣΔΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ.

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

EVERSTORY A.E.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΚΟΜΒΟ ΓΔΤΔΧΝ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2011-2013

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΧΣΗΚΖ ΓΧΝΗΑ Α.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2011-2013

xii) Θπγαηξηθέο ηεο ΠΑΣΔΡΗΑ Α.Δ. ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΣΗΑΔΧ &
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ARAGOSTA Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΥΧΡΟ ΚΟΛΧΝΑΚΗΟΤ Α.Δ.

99,88%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΝΣΔΛΗ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.

99,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.

55,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

PANACOTTA Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

24,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2012-2013

ΠΟΤΛΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ Α.Δ.

75,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

PRIMAVERA A.E.

70,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

CAPRESE A.E.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

PESTO A.E. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

xiii) Θπγαηξηθή ηεο ΓΡΟΗΑ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΓΔΤΔΗ ΝΟΜΗΚΖ Δ.Π.Δ.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
xiv) Θπγαηξηθή ηεο FOOD CENTER Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
PANACOTTA Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2012-2013

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

xv) Θπγαηξηθή ηεο MAGIC FOOD Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ Λ. ΤΓΓΡΟΤ Α.Δ.
xvi) Θπγαηξηθέο ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ.
GREENFOOD Α.Δ.

77,64%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

UNCLE STATHIS EOD

100,00%

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

-

β) Mε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ελζσκαηώλνληαη νη παξαθάησ εηαηξείεο:
ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΥΧΡΑ

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΥΡΖΔΗ

ΑΛΔΗ Α.Δ.Β.Δ.

51,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

ΜΗΥ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Α.Β.Δ.Δ.

49,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2006-2013

100,00%

ΚΤΠΡΟ

-

100,00%

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

-

i) Θπγαηξηθέο ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ A.B.E.E.

ii) Θπγαηξηθή ηεο ΑΛΔΗ Α.Δ.Β.Δ.
BULZYMCO LTD
iii) Θπγαηξηθή ηεο BULZYMCO LTD
ALESIS BULGARIA EOOD

γ) Mε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ελζσκαηώλνληαη νη παξαθάησ εηαηξείεο:
ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΥΧΡΑ

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΥΡΖΔΗ

ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΛΑΕΑ Δ.Π.Δ.

44,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

PLAZA A.E.

35,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

ΠΛΑΣΔΗΑ ΡΔΝΣΖ Δ.Π.Δ.

35,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

49,00%

H.A.E.

-

EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING

99,00%

H.A.E.

-

EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC

99,00%

H.A.E.

-

i) πγγελείο ηεο EVEREST A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ

ii) Θπγαηξηθή ηεο ΠΛΑΣΔΗΑ ΡΔΝΣΖ Δ.Π.Δ.
ΚΟΛΟΜΒΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.
iii) πγγελήο ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ
EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC
iv) Θπγαηξηθέο ηεο EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC

Γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε έδξα ηελ Διιάδα έρεη νινθιεξσζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, ελψ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηε ρξήζε 2013, θνξνινγηθφο έιεγρνο βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 82 ηνπ Ν.
2238/1994 (βι. ζεκείσζε 12).
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Δληφο ηνπ 2013 ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ
κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε εμαγνξαζζείζα εηαηξεία ΚΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΝΔΡΑΣΕΗΧΣΗΑ Α.Δ.
(1ε ελνπνίεζε απφ 01/11/2013), θαζψο θαη ε λεντδξπζείζα ζπγαηξηθή VIVARTIA USA INC (1ε
ελνπνίεζε απφ 10/07/2013), αιιά θαη νη λεντδξπζείζεο ζπγγελείο EXEED VIVARTIA INVESTMENT
LLC (1ε ελνπνίεζε απφ 06/03/2013), EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING (1ε ελνπνίεζε απφ
24/07/2013) θαη EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC (1ε ελνπνίεζε απφ
31/07/2013).
Δληφο ηνπ 2013 εθπνηήζεθαλ νη ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο ΠΔΡΑΜΑ Α.Δ. (ηελ 01ε/04/2013),
ΣΕΗΟΒΑΝΝΗ Α.Δ. (ηελ 11ε/04/2013), ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΔΡΑΜΑ Α.Δ. (ηελ 14ε/05/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
ΔΡΜΟΤ Α.Δ. (ηελ 02ε/08/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. (ηελ 17ε/12/2013) θαη ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΜΔΓΑΡΧΝ Α.Δ. (ηελ
20ε/12/2013) κε ζπλέπεηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ λα κελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία ΣΑΤΡΟ ΝΔΝΓΟ Α.Δ., ηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ζπγθξίζηκε πεξίνδν ηνπ 2012 πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλεκκέλε
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ (Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΜΗΛΟΤ)
Πιεξνθόξεζε Αλά Σνκέα
31 Γεθεκβξίνπ 2013
Πσιήζεηο ηνκέα πξνο ηξίηνπο
Δλδννκηιηθέο πσιήζεηο
πλνιηθέο πσιήζεηο ηνκέα
Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα
Καζαξά ρξεκ/θά έζνδα-έμνδα
Αλαινγία δεκηψλ απφ ζπγγελείο εηαηξείεο
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
χλνιν θφξσλ
Εεκηέο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηά απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Καζαξέο δεκηέο

ύλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013
ύλνιν ζηνηρείσλ παζεηηθνύ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Γαπάλεο θεθαιαίνπ:
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ύλνιν
Απνζβέζεηο ελζσκάησλ
Απνζβέζεηο αζσκάησλ
ύλνιν

Γαιαθηνθνκηθά
314.267
2.325
316.592

Καηεςπγκέλα
91.911
2.289
94.200

Δζηίαζε θαη
ςπραγσγία
176.730
349
177.079

(18.292)

7.429

369.390
(220.442)

Λνηπά

Απαινηθέο

Δλνπνηεκέλα
582.908
582.908

-

(4.963)
(4.963)

(6.916)

42

-

(17.737)
(72.438)
16
(90.159)
(8.943)
(99.102)
(99.102)

162.161
(90.087)

291.423
(337.817)

29.504
(2.663)

(35.048)
35.048

817.430
(615.961)

1.720
34
1.754

2.406
8
2.414

2.131
366
2.497

1
1

-

6.258
408
6.666

16.549
703
17.252

3.256
26
3.282

10.567
574
11.141

27
35
62

-

30.399
1.338
31.737
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ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
31 Γεθεκβξίνπ 2012
Πσιήζεηο ηνκέα πξνο ηξίηνπο
Δλδννκηιηθέο πσιήζεηο
πλνιηθέο πσιήζεηο ηνκέα
Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα
Καζαξά ρξεκ/θά έζνδα-έμνδα
Αλαινγία δεκηψλ απφ ζπγγελείο εηαηξείεο
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
χλνιν θφξσλ
Εεκηέο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηά απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Καζαξέο δεκηέο

ύλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012
ύλνιν ζηνηρείσλ παζεηηθνύ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Γαπάλεο θεθαιαίνπ:
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ύλνιν
Απνζβέζεηο ελζσκάησλ
Απνζβέζεηο αζσκάησλ
ύλνιν

Γαιαθηνθνκηθά
324.900
2.548
327.448

Καηεςπγκέλα
86.797
3.203
90.000

Δζηίαζε θαη
ςπραγσγία
198.826
543
199.369

(22.757)

5.776

405.822
(216.817)

Λνηπά

Απαινηθέο

Δλνπνηεκέλα
610.523
610.523

-

(6.294)
(6.294)

(18.225)

285

-

(34.921)
(71.699)
2
(106.618)
(362)
(106.980)
(2.170)
(109.150)

166.336
(96.329)

349.298
(338.492)

34.985
(3.026)

(35.430)
35.430

921.011
(619.234)

2.034
105
2.139

3.139
72
3.211

4.698
287
4.985

13
13

-

9.884
464
10.348

17.117
1.195
18.312

3.474
56
3.530

13.969
698
14.667

107
6
113

-

34.667
1.955
36.622
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ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Οη θάησζη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ έζνδα, έμνδα θαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012.
31 Γεθεκβξίνπ 2013
Διιάδα

Δπξώπε

Απαινηθέο

Δλνπνηεκέλα

Πσιήζεηο ηνκέα πξνο ηξίηνπο
Δλδννκηιηθέο πσιήζεηο
πλνιηθέο πσιήζεηο ηνκέα

550.481
617
551.098

32.427
1.527
33.954

(2.144)
(2.144)

582.908
582.908

χλνιν ελεξγεηηθνχ

794.867

27.689

(5.126)

817.430

5.664

594

-

6.258

384

24

-

408

Αγνξέο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Αγνξέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ

31 Γεθεκβξίνπ 2012
Διιάδα

Δπξώπε

Απαινηθέο

Δλνπνηεκέλα

Πσιήζεηο ηνκέα πξνο ηξίηνπο
Δλδννκηιηθέο πσιήζεηο
πλνιηθέο πσιήζεηο ηνκέα

580.665
130
580.795

29.858
2.476
32.334

(2.606)
(2.606)

610.523
610.523

χλνιν ελεξγεηηθνχ

907.145

29.013

(15.147)

921.011

9.682

202

-

9.884

424

40

-

464

Αγνξέο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Αγνξέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
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7. ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ
Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη
σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο θαη απνδεκηψζεηο απφιπζεο
(εκείσζε 31)
Λνηπά έμνδα πξνζσπηθνχ
Κόζηνο κηζζνδνζίαο από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Κφζηνο κηζζνδνζίαο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν θόζηνπο κηζζνδνζίαο

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

104.816
27.764

114.745
29.830

2.528
347

2.464
278

3.119
2.314

5.171
2.491

129
69

13
73

138.013
138.013

152.237
3.070
155.307

3.073
3.073

2.828
2.828

8. ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΔΧΝ
Σν θφζηνο πσιήζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Μηζζνδνζία
Κφζηνο απνζεκάησλ
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Ακνηβέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ
Έμνδα ελνηθίσλ
Παξνρέο ηξίησλ
Αζθάιηζηξα
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Έμνδα κεηαθνξψλ
Αλαιψζηκα
Πξνβιέςεηο
Λνηπνί θφξνη-ηέιε
Λνηπά
Κόζηνο πσιήζεσλ από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Κφζηνο πσιήζεσλ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν θόζηνπο πσιήζεσλ
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Ζ Δηαηξεία
2013
2012

62.343
286.784
42
1.266
20.237
342
10.634
20.854
1.003
3.025
5.801
2.718
510
1.553
2.918

61.094
298.695
27
1.266
19.598
380
5.712
20.111
1.102
2.970
5.391
2.431
501
1.534
2.529

-

-

420.030
420.030

423.341
7.510
430.851

-

-
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

9. ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ
Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
2013
2012
2013
2012
Μηζζνδνζία
Κφζηνο απνζεκάησλ
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Ακνηβέο ηξίησλ
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ
Έμνδα ελνηθίσλ
Παξνρέο ηξίησλ
Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ
Αζθάιηζηξα
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Έμνδα κεηαθνξψλ
Αλαιψζηκα
Πξνβιέςεηο
Λνηπνί θφξνη-ηέιε
Έμνδα δηαρείξηζεο (Royalties)
Λνηπά
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εμόδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο

75.670
458
41.974
9.959
10.162
996
20.624
5.985
3.426
1.010
3.241
14.416
1.405
1.587
2.523
171
6.753

91.143
1.441
48.368
10.825
15.069
1.575
29.111
7.619
3.222
1.168
4.047
15.914
2.168
8.555
3.193
157
7.132

3.073
12
586
27
35
448
133
13
46
99
1
46
118

2.828
56
590
107
6
566
125
13
38
98
2
625
101

200.360

250.707

4.637

5.155

200.360

3.112
253.819

4.637

5.155

10. ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Έζνδα απφ ελνίθηα
Έζνδα απφ επηδνηήζεηο
Απνδεκηψζεηο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο
Έζνδα απφ ακνηβέο δηαρείξηζεο θαη δηθαηψκαηα
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
Λνηπά έζνδα
Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο
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Ζ Δηαηξεία
2013
2012

756
102
82
912
1.350
475
12.723
2.900
445

737
1.012
161
889
2.116
2.495
18.107
2.604
483

171
4.004
489
-

202
496
64
3.946
710
-

19.745

28.604

4.664

5.418

19.745

1
28.605

4.664

5.418
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ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

11. ΚΑΘΑΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ/(ΔΞΟΓΑ)
Σα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
2013
2012
2013
2012
Σφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ
Σφθνη παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ
Εεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Σφθνη απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Εεκηέο απφ πψιεζε θαη απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ θαη
ινηπψλ επελδχζεσλ
Εεκηέο απφ απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ

(17.639)
(4.706)
(947)
(14)
(65)

(18.903)
(4.177)
(2.981)
(73)
(83)

(1)
-

(2)
-

(3.451)
(38.455)
(8.840)

(218)
(33.912)
(12.861)

(57.500)
(31)

(20.000)
(1.578)

(74.117)

(73.208)

(57.532)

(21.580)

(74.117)

(4)
(73.212)

(57.532)

(21.580)

Σφθνη παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ
Κέξδε απφ πψιεζε θαη απνηίκεζε
ζπκκεηνρψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα από ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ

43

494

-

-

778
17
240
601

144
63
285
523

21
101

126
177

1.679

1.509

122

303

1.679

294
1.803

122

303

(72.438)

(71.699)

(57.410)

(21.277)

-

290

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) από
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

-

Ζ απνκείσζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε επηβάξπλζε ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ
εληφο ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2012 αλαιχεηαη πεξαηηέξσ σο αθνινχζσο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Απνκείσζε ζε:
Τπεξαμία
Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ

16.737
12.700
74

20.410
4.400

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

-

-

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
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ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
Δλζψκαηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
ύλνιν απνκείσζεο

7.752
1.266
38.455

9.102
33.912

57.500
57.500

20.000
20.000

12. ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ Νφκνπ 4110/2013,
ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθε ζε 26% έλαληη ηεο ρξήζεο 2012 πνπ ήηαλ 20%.
Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Σξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο:
- θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ
- πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
- αλαπξνζαξκνγέο πνπ αθνξνχλ θφξνπο εηζνδήκαηνο
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο
Πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ησλ ζπλερηδόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ
Πξφβιεςε γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ηηο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
πλνιηθή πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ
απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

1.730
177

1.375
150

-

-

791
6.245

1.690
(2.853)

1
(275)

1
18

8.943

362

(274)

19

-

576

-

-

8.943

938

(274)
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Ζ ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο γηα ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα έζνδα πξν θφξσλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπλνςίδεηαη σο εμήο:
2013
Κέξδε πξν θόξσλ εηζνδήκαηνο (ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο)
Φφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνη κε ηνλ ηζρχνληα
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26% (2012: 20%)
Πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πξνεγνπκέλσλ
ρξήζεσλ
Φνξνινγηθή επίδξαζε κε θνξνινγεζέλησλ εζφδσλ
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ ρξήζεσο γηα ηηο νπνίεο δελ
αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε /
(Υξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ
ρξήζεσλ)
Μεηαβνιή ιφγσ θνξνινγηθήο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ
Δπίδξαζε απφ κεηαβνιέο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
Λνηπέο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε
Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ δηαθνξέο θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ
Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
75

Ο Όκηινο
2012

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

(90.159)

(106.618)

(44.883)

(21.014)

(23.441)

(21.324)

(11.669)

(4.203)

968
(219)

1.840
(77)

1
-

1
-

11.318

8.695

11.778

4.472

9.127
11.579
(329)

12.354
(1.251)
-

(158)
(226)
-

(245)
(6)
-

(60)

125

-

-

8.943

362

(274)
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε. ε ζρέζε κε ηηο
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε ηνπ 2010 ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ δειψζεθαλ γηα
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο
θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εθθαζαξίδνληαη θαη νη
ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Απφ ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 θαη κεηά νη θνξνινγηθέο δειψζεηο
ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην
βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ
ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη
ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ
άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε χκθσλε Γλψκε
ρσξίο λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε θνξνινγηθά, πξέπεη λα
ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011.
Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά
πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο 2013. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ, ε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. δελ έρεη ειεγρζεί
θνξνινγηθά απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 έσο θαη 2013. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπγαηξηθέο
ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ., ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 5.
ε έλαλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ είλαη πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ
πξφζζεηνη θφξνη θαη πξφζηηκα ζηε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Ο Όκηινο
ζεσξεί φηη έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο έλαληη ησλ πξφζζεησλ θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ
θαηά ηνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη ησλ επξεκάησλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη πξνγελέζηεξσλ δηεξκελεηψλ ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ν Όκηινο έρεη δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο χςνπο € 1.728 πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πιεξσηένπο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη αληίζηνηρε
πξφβιεςε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2009 έσο θαη 2013 εμαηηίαο ζεκαληηθνχ χςνπο
ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη
ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζεη ζηηο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζα
αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ Διιάδα ν
ππνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έγηλε κε ην ζπληειεζηή 26%.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

H θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012
γηα ηνλ Όκηιν έρεη σο αθνινχζσο:

1 Ηαλνπαξίνπ 2013

(Υξέσζε)/ Πίζησζε
ζηα απνηειέζκαηα
ζπλερηδόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηελ
θαζαξή ζέζε

(Υξέσζε)/ Πίζησζε
ζηα απνηειέζκαηα
δηαθνπεηζώλ
δξαζηεξηνηήησλ

(16.476)
2.210
3.022
5.286
(36.309)
419
811
127
927
449
(39.534)

(1.348)
958
2.297
1.411
(9.553)
77
132
1
226
(446)
(6.245)

(93)
(368)
(461)

-

1 Ηαλνπαξίνπ 2012

(Υξέσζε)/ Πίζησζε
ζηα απνηειέζκαηα
ζπλερηδόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηελ
θαζαξή ζέζε

(Υξέσζε)/ Πίζησζε
ζηα απνηειέζκαηα
δηαθνπεηζώλ
δξαζηεξηνηήησλ

(17.196)
2.848
2.023
5.362
(39.462)
331
1.102
157
879
805
(43.151)

720
(25)
1.016
45
1.385
88
(30)
48
(394)
2.853

(539)
(291)
28
(802)

5
(14)
13
5
9

Ο Όκηινο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ (ππνρξεώζεηο):
Αλαγλψξηζε άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Απαμηψζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Γεδνπιεπκέλεο ππνρξεψζεηο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπά
ύλνιν

Ο Όκηινο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ (ππνρξεώζεηο):
Αλαγλψξηζε άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Απαμηψζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Γεδνπιεπκέλεο ππνρξεψζεηο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπά
ύλνιν
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Πξνζζήθεο /
(Μεηώζεηο) από
απόθηεζε /
πώιεζε
ζπγαηξηθώλ

(32)
(32)
(88)
(27)
18
(161)
Πξνζζήθεο /
(Μεηώζεηο) από
απόθηεζε /
πώιεζε
ζπγαηξηθώλ

(3)
(17)
13
(9)
(16)

Αλαβαιιόκελεο θνξνι.
απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο
πνπ αθνξνύλ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

31 Γεθεκβξίνπ 2013

-

(17.856)
3.043
5.231
6.697
(45.889)
496
575
128
1.153
21
(46.401)

Αλαβαι. θνξνι.
απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο
πνπ αθνξνύλ
δηαθνπείζεο δξαζη/ηεο

31 Γεθεκβξίνπ 2012

(76)
(120)
1.764
5
1.573

(16.476)
2.210
3.022
5.286
(36.309)
419
811
127
927
449
(39.534)

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ θίλεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ
πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 γηα ηελ Δηαηξεία έρεη σο αθνινχζσο:

1 Ηαλνπαξίνπ 2013

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηα
απνηειέζκαηα
ζπλερηδόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ

(13)
60
174
150
516
887

2
42
52
46
133
275

1 Ηαλνπαξίνπ 2012

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηα
απνηειέζκαηα
ζπλερηδόκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ

(9)
105
174
142
444
856

(4)
6
8
(28)
(18)

Ζ Δηαηξεία
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε/ (ππνρξέσζε):
Αλαγλψξηζε άυισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Λνηπά
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία
Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε/ (ππνρξέσζε):
Αλαγλψξηζε άυισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Λνηπά
ύλνιν

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηελ
θαζαξή ζέζε

(19)
(73)
(92)

(Υξέσζε)/
Πίζησζε ζηελ
θαζαξή ζέζε

31 Γεθεκβξίνπ 2013

(11)
83
226
196
576
1.070

31 Γεθεκβξίνπ 2012

(51)
72
28
49

(13)
60
174
150
516
887

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απεηθνλίδνληαη
ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο σο εμήο:

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε
Καζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή
(ππνρξέσζε)/απαίηεζε

Ο Όκηινο
31
31
Γεθεκβξίνπ
Γεθεκβξίνπ
2013
2012
(64.975)
(53.672)
18.574
14.138
(46.401)

(39.534)

Ζ Δηαηξεία
31
31
Γεθεκβξίνπ
Γεθεκβξίνπ
2013
2012
(11)
(13)
1.081
900
1.070

887

Καηά ηελ παξνχζα ρξήζε πξνέθπςαλ θνξνινγηθέο δεκίεο πξνο ζπκςεθηζκφ πνζνχ € 43.455 γηα ηνλ
Όκηιν (31ε Γεθεκβξίνπ 2012: € 62.527 γηα ηνλ Όκηιν), γηα ηηο νπνίεο αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ € 1.391 (2012: € 1.347) κφλν γηα ηνλ Όκηιν, πνπ αληηζηνηρεί κφλν ζε
εθείλν ην ηκήκα ησλ δεκηψλ γηα ην νπνίν ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη είλαη εχινγα βέβαηνο ν
ζπκςεθηζκφο ηνπο κε κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ - ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο
κεηξηθήο - είραλ ζσξεπκέλεο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο ζπλνιηθνχ χςνπο € 194,3 εθ.
πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηε βάζε φηη ε
Γηνίθεζε δελ εθηηκά κε βεβαηφηεηα φηη ζα ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε, γηα ηελ
ρξήζε / ζπκςεθηζκφ ηεο απαίηεζεο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.
13. ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ
Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρεη σο εμήο:
Ο Όκηινο
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο απνδηδφκελα ζηνπο
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο απνδηδφκελα ζηνπο
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
πλνιηθά θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) απνδηδφκελα
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε
θπθινθνξία
Μείον: Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο ηδίσλ
κεηνρψλ
χλνιν κέζνπ ζηαζκηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε
θπθινθνξία
Κέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή απφ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο (Βαζηθά – ζε €)
Κέξδε/(δεκίεο) απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο αλά κεηνρή (Βαζηθά – ζε €)
πλνιηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή
(Βαζηθά – ζε €)

Ζ Δηαηξεία

2013

2012

(98.874)

(101.120)

(57.109)

(21.033)

-

(3.668)

-

-

(98.874)

(104.788)

(57.109)

(21.033)

86.484.415

85.126.949

86.484.415

85.126.949

(28.147)

(28.147)

(28.147)

(28.147)

86.456.268

85.098.802

86.456.268

85.098.802

(1.1436)

(1,1883)

(0.6606)

(0,2472)

-

(0,0431)

-

-

(1.1436)

(1,2314)

(0.6606)

(0,2472)
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ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

14. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Ο ΟΜΗΛΟ
Γήπεδα
ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο απφ ΑΤΔ
Πξνζζήθεο απφ λέεο ελνπνηήζεηο
Πσιήζεηο/απνζχξζεηο/απνκεηψζεηο
Λνηπέο κεηαθνξέο/ηαθηνπνηήζεηο
Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πξνζζήθεο απφ λέεο ελνπνηήζεηο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
Λνηπέο κεηαθνξέο/ηαθηνπνηήζεηο
σξεπκέλεο απνζβέζεηο πσιεζεηζψλ ζπγαηξηθψλ
31ε Γεθεκβξίνπ 2013

Μεραλήκαηα
θαη
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό
εμέιημε (ΑΤΔ)

ύλνιν

60.566
(125)
60.441

186.988
1.278
908
374
(3.134)
(340)
(11.712)
174.362

321.786
1.695
994
(2.280)
(167)
(249)
321.779

29.930
143
266
(3.960)
(17)
26.362

81.195
996
(96)
220
(724)
(76)
(3.975)
77.540

3.035
2.146
(2.072)
(182)
2.927

683.500
6.258
594
(10.223)
(765)
(15.953)
663.411

-

(60.468)
(7.836)
(292)
2.851
146
3.693
(61.906)

(134.071)
(16.810)
1.437
81
164
(149.199)

(23.455)
(1.820)
2.128
15
(23.132)

(68.269)
(3.933)
(216)
698
356
3.355
(68.009)

-

(286.263)
(30.399)
(508)
7.114
583
7.227
(302.246)

60.441

112.456

172.580

3.230

9.531

2.927

361.165
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Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Ο ΟΜΗΛΟ
Γήπεδα
ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζζήθεο
Μεηαθνξέο απφ ΑΤΔ
Πξνζζήθεο απφ λέεο ελνπνηήζεηο
Πσιήζεηο/απνζχξζεηο/απνκεηψζεηο
Λνηπέο κεηαθνξέο/ηαθηνπνηήζεηο
Πξνζζήθεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
Μεηψζεηο απφ πψιεζε δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πξνζζήθεο απφ λέεο ελνπνηήζεηο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
Λνηπέο κεηαθνξέο/ηαθηνπνηήζεηο
Απνζβέζεηο ρξήζεσο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
σξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012

Μεραλήκαηα
θαη
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό
εμέιημε (ΑΤΔ)

ύλνιν

63.074
(63)
(2.445)
60.566

190.006
2.359
3.289
1.532
(4.221)
21
(5.998)
186.988

329.128
235
4.378
356
(1.283)
54
(11.082)
321.786

31.973
124
31
4
(840)
(1.362)
29.930

86.373
1.899
276
741
(4.408)
126
(1)
(3.811)
81.195

6.082
5.267
(7.974)
(11)
(315)
69
(83)
3.035

706.636
9.884
2.633
(10.826)
(315)
270
(1)
(24.781)
683.500

-

(55.381)
(9.242)
(1.068)
4.054
(89)
1.258
(60.468)

(121.781)
(17.039)
(324)
790
(557)
4.840
(134.071)

(23.333)
(2.092)
(3)
810
(59)
1.222
(23.455)

(68.765)
(6.294)
(666)
4.149
(136)
1
3.442
(68.269)

-

(269.260)
(34.667)
(2.061)
9.803
(841)
1
10.762
(286.263)

60.566

126.520

187.715

6.475

12.926

3.035

397.237
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Γήπεδα
ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31ε Γεθεκβξίνπ 2013

Μεραλήκαηα
θαη εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό
εμέιημε (ΑΤΔ)

ύλνιν

618
618

573
573

30
30

6
6

7.722
1
7.723

-

8.949
1
8.950

-

(573)
(573)

(28)
(1)
(29)

(6)
(6)

(7.683)
(26)
(7.709)

-

(8.290)
(27)
(8.317)

618

-

1

-

14

-

633
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο

Γήπεδα
ΚΟΣΟ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πσιήζεηο/δηαγξαθέο
31ε Γεθεκβξίνπ 2012

Μεραλήκαηα
θαη εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό
εμέιημε (ΑΤΔ)

ύλνιν

618
618

573
573

30
30

6
6

7.714
14
(6)
7.722

-

8.941
14
(6)
8.949

-

(554)
(19)
(573)

(28)
(28)

(6)
(6)

(7.601)
(88)
6
(7.683)

-

(8.189)
(107)
6
(8.290)

618

-

2

-

39

-

659
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Δπί ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ ηεο ζπγαηξηθήο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο πξνο
εμαζθάιηζε ηνπ νκνινγηαθνχ ηεο δαλείνπ.
Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ αγνξαζζέλησλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ελζψκαησλ παγίσλ θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 1.668 (31ε Γεθεκβξίνπ 2012: € 2.174) θαη αλά
θαηεγνξία ελζψκαησλ παγίσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Γήπεδα
Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Λνηπφο εμνπιηζκφο
ύλνιν

39
429
38
1.162
1.668

57
500
56
1.561
2.174

15. ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ
Ζ θίλεζε ηεο ππεξαμίαο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρεη σο θάησζη:
Ο Όκηινο
1 Ηαλνπαξίνπ
2013
Τπεξαμία ππν-νκίινπ εζηίαζεο θαη
ςπραγσγίαο
Τπεξαμία ππν-νκίινπ θαηεςπγκέλσλ
ηξνθίκσλ
Τπεξαμία ππν-νκίινπ γαιαθηνθνκηθψλ
θαη πνηψλ

Πξνζζήθεο/
(Μεηώζεηο)

31 Γεθεκβξίνπ
2013

103.579

784

(16.737)

87.626

28.550

-

-

28.550

3.881
136.010

784

(16.737)

3.881
120.057

1 Ηαλνπαξίνπ
2012
Τπεξαμία ππν-νκίινπ εζηίαζεο θαη
ςπραγσγίαο
Τπεξαμία ππν-νκίινπ θαηεςπγκέλσλ
ηξνθίκσλ
Τπεξαμία ππν-νκίινπ γαιαθηνθνκηθψλ θαη
πνηψλ

Εεκηέο
Απνκείσζεο

Πξνζζήθεο/
(Μεηώζεηο)

Εεκηέο
Απνκείσζεο

31 Γεθεκβξίνπ
2012

122.431

1.558

(20.410)

103.579

28.550

-

-

28.550

3.881
154.862

1.558

(20.410)

3.881
136.010

Σα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ, αλάιπζε ησλ νπνίσλ παξαηίζεηαη ζηε εκείσζε 16,
πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά ζήκαηα κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζηηο κνλάδεο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππν-Οκίινπο ηφζν γηα ζθνπνχο
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δηνίθεζεο φζν θαη γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα
παξαηίζεληαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο:
1 Ηαλνπαξίνπ
2013
Δκπνξηθά ζήκαηα κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα
δσήο ππν-νκίινπ εζηίαζεο θαη
ςπραγσγίαο
Δκπνξηθά ζήκαηα κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα
δσήο ππν-νκίινπ γαιαθηνθνκηθψλ θαη
πνηψλ

Εεκίεο
Απνκείσζεο

31 Γεθεκβξίνπ
2013

79.100

(12.700)

66.400

5.000
84.100

(12.700)

5.000
71.400

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 δηελεξγήζεθαλ νη έιεγρνη απνκείσζεο ησλ παξαπάλσ απεηθνληδφκελσλ
ππεξαμηψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο. Tν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο ππεξαμίαο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ππν-νκίινπο έρεη πξνζδηνξηζζεί βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ
πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ θάζε επηκέξνπο κνλάδα
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θάζε ππν-νκίινπ,
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ αλάιπζε:
Τπν-όκηινο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο
Κιάδνο Α: Αιπζίδα εζηηαηνξίσλ Goody’s
Κιάδνο Β: Αιπζίδα θαηαζηεκάησλ café
Flocafe
Κιάδνο Γ: Αιπζίδα θαηαζηεκάησλ
γξήγνξεο εζηίαζεο Everest
Κιάδνο Γ: Αιπζίδα εζηηαηνξίσλ La
Pasteria
Κιάδνο Δ: Τπεξεζίεο αεξνηξνθνδνζίαο
θαη βηνκεραληθνχ catering

Τπν-όκηινο θαηεςπγκέλσλ
ηξνθίκσλ

Τπν-όκηινο γαιαθηνθνκηθώλ
θαη πνηώλ

Κιάδνο Α: Λαραληθά

Κιάδνο Α: Διιάδα

Κιάδνο Β: Εχκεο

Κιάδνο Β: Βνπιγαξία

Γηα ηελ εθηίκεζε απηή, νη πξνζδνθψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο βαζίζηεθαλ ζε νηθνλνκηθέο
πξνβιέςεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηνίθεζε πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν πέληε εηψλ θαη ηα πξνεμνθιεηηθά
επηηφθηα πνπ αλαθέξνληαη βαζίδνληαη ζε ζπληεξεηηθέο πξνβιέςεηο καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.
Αληίζηνηρα ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο έρεη
πξνζδηνξηζζεί βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ρξεκαηνξνψλ πνπ
αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ θάζε εκπνξηθφ ζήκα (αμία ρξήζεο), ελψ νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο
ηακεηαθέο ξνέο βαζίζηεθαλ ζε νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε δηνίθεζε πνπ θαιχπηνπλ
πεξίνδν πέληε εηψλ θαη ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ αλαθέξνληαη βαζίδνληαη ζε ζπληεξεηηθέο
πξνβιέςεηο καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.
(α) ΚΛΑΓΟ ΔΣΗΑΖ & ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ: Σα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο
πξνβιέςεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 13,2% θαη 7,5% ζην δηελεθέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο
πεληαεηίαο εμήρζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηφ αλάπηπμεο 2,0% ην νπνίν είλαη θαη ην αλακελφκελν
κέζν πνζνζηφ αλάπηπμεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο.
(β) ΚΛΑΓΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ: Σα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο
πξνβιέςεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 8,79% θαη 5,86% ζην δηελεθέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο
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πεληαεηνχο πεξηφδνπ εμήρζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηφ αλάπηπμεο 2,0% ην νπνίν είλαη θαη ην
αλακελφκελν πνζνζηφ αλάπηπμεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο.
(γ) ΚΛΑΓΟ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ: Σα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ εθαξκφζηεθαλ
ζηηο πξνβιέςεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 10,1% θαη 6,1% ζην δηελεθέο γηα ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή
ηεο Διιάδαο θαη 5,7% γηα ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Βνπιγαξίαο, ελψ νη ηακεηαθέο ξνέο πέξαλ ηεο
πεληαεηνχο πεξηφδνπ εμήρζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηφ αλάπηπμεο 2,0% ην νπνίν είλαη θαη ην
αλακελφκελν πνζνζηφ αλάπηπμεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο.
Βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ρξήζεσο ησλ αλσηέξσ
ειέγρσλ απνκείσζεο έρνπλ σο εμήο:
Μέζο ζηαθμιζμένο κόζηορ κεθαλαίος (WACC): ε κέζνδνο ηνπ WACC αληαλαθιά ην πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηεο ΜΓΣΡ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηαζκίδεηαη ην θφζηνο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη ην θφζηνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη ηπρφλ επηρνξεγήζεηο γηα λα
ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
Απόδοζη μηδενικού κινδύνος επιηοκίος ηηρ αγοπάρ (risk-free return): Γεδνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
φισλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζην λφκηζκα ηνπ επξψ, σο απφδνζε
κεδεληθνχ θηλδχλνπ (risk-free return), ρξεζηκνπνηήζεθε ε απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο Euro Swap Rate.
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο απνηίκεζεο ην δεθαεηέο Euro Swap Rate ήηαλ 2,2%. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε
σο απφδνζε κεδεληθνχ θηλδχλνπ ην 10εηέο Οκφινγν Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δεδνκέλεο ηεο
αλαγλψξηζεο απφ ηηο αγνξέο ζεκαληηθνχ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ (spread) ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν. Ο
θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ θάζε αγνξά έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην Κφζηνο
Κεθαιαίνπ (Cost of Equity) ηεο θάζε εηαηξείαο.
Πποϋπολογιζηικά πεπιθώπια EBITDA: Σα πξνυπνινγηζηηθά πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο θαη
EBITDA ππνινγίζηεθαλ ζε 5εηή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε Γηνίθεζε ηεο θάζε
εηαηξείαο (αθνινπζψληαο παξαδνρέο ζπκβαηέο κε ηελ πξνζέγγηζε value in use), ηα νπνία έρνπλ
ζπκπεξηιάβεη ηηο απαξαίηεηεο αλαζεσξήζεηο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, γηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πξνβιέςεηο
θιαδηθψλ κειεηψλ θαη ινηπέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο.
Ρςθμόρ ανάπηςξηρ: Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ππνινγίζηεθε ζε 5εηή επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε Γηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξείαο, ηα νπνία έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηηο απαξαίηεηεο
αλαζεσξήζεηο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, γηα ηα νπνία ε Γηνίθεζε
πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, πξνβιέςεηο θιαδηθψλ κειεηψλ θαη ινηπέο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο.
Πποεξοθληηικό επιηόκιο: Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αληηθαηνπηξίδεη: (α) ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ
ρξήκαηνο θαη (β) ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζπλαθείο κε έθαζην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Όζνλ αθνξά
ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ζηηο απνηηκήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην
Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital).
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16. ΑΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ο ΟΜΗΛΟ

Δκπνξηθά
ζήκαηα

Μηζζσηηθά
δηθαηώκαηα

Λνγηζκηθά

Λνηπά

ύλνιν

ΚΟΣΟ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο/Γηαγξαθέο/Απνκεηψζεηο
Λνηπέο Μεηαθνξέο / Σαθηνπνηήζεηο
Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013

87.302
38
(12.700)
(3)
74.637

5.766
135
5.901

13.128
235
(1)
17
(1)
13.378

1.960
(32)
1.928

108.156
408
(12.701)
17
(36)
95.844

(1.992)
(71)
1
(2.062)

(3.767)
(375)
(4.142)

(11.553)
(754)
1
1
(12.305)

(1.473)
(138)
32
(1.579)

(18.785)
(1.338)
1
34
(20.088)

72.575

1.759

1.073

349

75.756

ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Μεηψζεηο/Γηαγξαθέο
Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013
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Ο ΟΜΗΛΟ

Δκπνξηθά
ζήκαηα

Μηζζσηηθά
δηθαηώκαηα

Λνγηζκηθά

Λνηπά

ύλνιν

1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012

91.652

5.860

12.823

1.721

112.056

Πξνζζήθεο
Πξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Μεηψζεηο/Γηαγξαθέο
Εεκηέο απνκείσζεο
Λνηπέο Μεηαθνξέο / Σαθηνπνηήζεηο
Μεηψζεηο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012

50
(4.400)
87.302

93
(187)
5.766

321
2
(11)
54
(61)
13.128

261
(22)
1.960

464
2
(198)
(4.400)
315
(83)
108.156

(1.917)
(76)
1
(1.992)

(3.508)
(446)
187
(3.767)

(10.370)
(1.237)
(2)
11
(5)
(1)
51
(11.553)

(1.299)
(196)
22
(1.473)

(17.094)
(1.955)
(2)
198
(5)
73
(18.785)

85.310

1.999

1.575

487

89.371

ΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Μεηψζεηο/Γηαγξαθέο
Απνζβέζεηο ρξήζεσο δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Μεηαθνξέο/Αλαηαμηλνκήζεηο
Μεηψζεηο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΟΣΟ

Σερληθή
Τπνζηήξημε
(Σερλνγλσζία)

Δκπνξηθά
ζήκαηα

1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξνζζήθεο ρξήζεο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013

Λνγηζκηθά

Λνηπά

ύλνιν

-

-

151
151

-

151
151

-

-

(51)
(35)
(87)

-

(51)
(35)
(87)

-

-

64

-

64

ΧΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2013

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΟΣΟ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξνζζήθεο ρξήζεο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012

Σερληθή
Τπνζηήξημε
(Σερλνγλσζία)

Δκπνξηθά
ζήκαηα

Λνγηζκηθά

Λνηπά

ύλνιν

-

-

151
151

-

151
151

-

-

(45)
(6)
(51)

-

(45)
(6)
(51)

-

-

100

-

100

ΧΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
31 ε Γεθεκβξίνπ 2012

ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ εληφο ηνπ 2012, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ
ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ, EVEREST A.E. θαη GOODY’S A.E. πξνέβεζαλ ζηε ζχζηαζε ελερχξνπ επί επηιεγκέλσλ
εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ πξνο εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηαθψλ ηνπο δαλείσλ.
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17. ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε άκεζεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ρξήζε 2013 αλαιχνληαη σο εμήο:

Τπόινηπν
1.1.2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
GOODY’S Α.Δ.

Αύμεζε Μ.Κ.

Εεκίεο
Απνκείσζεο

Τπόινηπν
31.12.2013

ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ.
VIVARTIA LUXEMBΟURG S.A

109.677
298.080
68.687
121

6.003
-

(57.500)
-

58.180
298.080
68.687
121

ΤΝΟΛΟ

476.565

6.003

(57.500)

425.068

18. ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Ο Όκηινο έρεη ηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιφγσ ζεκαληηθήο επηξξνήο
ηαμηλνκνχληαη σο ζπγγελείο θαη απνηηκψληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ζηηο
εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
Δηαηξεία

Οιχκπνπο Πιάδα Δ.Π.Δ.
Plaza Α.Δ.
Πιαηεία Ρέληε Δ.Π.Δ.
Κνιφκβνπ Δ.Π.Δ.
Exeed Vivartia Investments
Exeed Vivartia General Trading
Exeed Vivartia Commercial Brokerage

Xώξα
ίδξπζεο

Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
Ζ.Α.Δ.
Ζ.Α.Δ.
Ζ.Α.Δ.

πκκεηνρή Οκίινπ
2013

2012

44,00%
35,00%
35,00%
35,00%
49,00%
48,51%
48,51%

44,00%
35,00%
35,00%
35,00%
-

Λνγηζηηθό ππόινηπν Οκίινπ
31 Γεθεκβξίνπ
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
71
29
100

Κακία απφ ηηο παξαπάλσ ζπγγελείο εηαηξείεο δελ είλαη εηζεγκέλε ζε θάπνην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο.
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 νη παξαζρεζείζεο εγγπήζεηο ππέξ ζπγγελψλ (γηα ιήςε δαλείσλ) εηαηξεηψλ
απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαλ ζε € 500.
19. ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηεινχλ θπξίσο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. Δθηφο απφ ηηο επελδχζεηο ηεο Global
Capital Investors (II) Limited Partnership θαη ησλ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ, νη
νπνίεο απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία, νη ππφινηπεο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζην
θφζηνο φηαλ ε εχινγε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία.
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Μαθεδνληθή Βηνκεραλία Γάιαθηνο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. (α)
Global Capital Investors (II) Limited Partnership (β)
VIVARTIA CYPRUS LTD (γ)
ΑΤ Α.Δ.
ηέγε Δπ/θεο Βηνκεραλίαο (ΔΒ)
Λνηπέο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ (δ)
ύλνιν

2.798
206
4.667
88
50
491
8.300

10.550
1.143
4.667
88
50
191
16.689

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
206
88
50
344

1.143
88
50
1.281

(α) ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ.: Σελ 28ε επηεκβξίνπ 2012 αλαθνηλψζεθε ε απφ θνηλνχ απφθαζε ηνπ Οκίινπ
Vivartia θαη ησλ νηθνγελεηψλ Παπαδάθε / Υαηδεζενδψξνπ γηα ηε κε νινθιήξσζε ζηε παξνχζα θάζε
ηεο εμαγνξάο ηνπ 43% ηεο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ. απφ ηε ΓΔΛΣΑ Α.Δ. Σαπηφρξνλα ππεγξάθε κεηαμχ ησλ
κεξψλ ζπκθσλία κε βάζε ηελ νπνία ε ΓΔΛΣΑ Α.Δ. ζα κεηαβίβαδε πνζνζηφ 8% ηεο ΜΔΒΓΑΛ ζηηο
νηθνγέλεηεο Παπαδάθε / Υαηδεζενδψξνπ ζην θφζηνο θηήζεο, δηαηεξψληαο ζπκκεηνρή 6,8% πεξίπνπ
ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΜΔΒΓΑΛ, ζπκθσλία ε νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη πινπνηεζεί. Ζ ΓΔΛΣΑ Α.Δ. αμηνινγψληαο ηα πεξηνξηζκέλα
δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, πξνρψξεζε ζε απνκείσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ΜΔΒΓΑΛ θαηά € 7,8 εθ.
(β) Global Capital Investors (II) Limited Partnership: Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκεηνρή 5% ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Global Capital Investors (II) Limited Partnership («Global Capital»), ε νπνία ηδξχζεθε
ζηα Νεζηά Guernsey ηελ 24 Μαξηίνπ 2004.
Ζ Global Capital ιεηηνπξγεί σο έλα επελδπηηθφ φρεκα γηα ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηδηψηεο κε πςειέο
απαηηήζεηο, κε θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκεο αχμεζεο θεθαιαίσλ κέζσ επελδχζεσλ ζε
κεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ζπλαθή κεηνρηθά ρξεφγξαθα, ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ζε
άιιεο ρψξεο κε αλεπηπγκέλεο ή αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ζηηο νπνίεο ε Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή
παξνπζία απμάλεηαη ελεξγά.
Ζ επέλδπζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ Global Capital απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηεο, φπσο αλαιχεηαη θαη
ζηε εκείσζε 2.2(ν), παξ.(iv). Δληφο ηνπ 2013 ε Global Capital πξνρψξεζε ζε επηζηξνθή θεθαιαίνπ
πξνο ηνπο κεηφρνπο. Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ πξνο ηε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
αλήιζε ζε πνζφ € 1.304.
(γ) VIVARTIA CYPRUS LTD: Μεηά ηελ πψιεζε ηνπ 90% ηεο VIVARTIA CYPRUS LTD ην 2011, ην
ππνιεηπφκελν πνζνζηφ 10% πνπ θαηέρεη ν Όκηινο απεηθνλίδεηαη ζηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ζηνηρεία.
(δ) Δληφο ηνπ 2013, ε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, ΜΗΥ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Α.Β.Δ.Δ.
πξνέβε ζηελ απφθηεζε πνζνζηνχ 34% ηεο εηαηξείαο ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ Α.Δ. έλαληη € 464.
20. ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
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VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Απαηηήζεηο απφ δάλεηα ζε ζπγαηξηθέο (εκείσζε 38)
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηξίησλ
Δγγπήζεηο παγίσλ
ύλνιν

816
3.223
4.039

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

916
3.342
4.258

765
77
842

3.485
77
3.562

21. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή
Πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα
Δκπνξεχκαηα

24.159
23.385
7.954

26.607
26.860
9.082

-

-

-Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα απαμίσζε απνζεκάησλ
ύλνιν

(1.466)
54.032

(1.523)
61.026

-

-

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα απαμίσζε απνζεκάησλ γηα ηνλ Όκηιν έρεη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
(1.532)
(1.080)
(626)
(1.006)
347
84
336
479
(1.466)
(1.523)

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Δπηπξφζζεηε πξφβιεςε ρξήζεσο
Υξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

22. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Πειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

114.811
35.586
1.544
151.941
(41.626)
110.315

-Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ύλνιν

134.252
32.693
1.521
168.466
(40.793)
127.673

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
5.118
5.118
5.118

4.936
4.936
4.936

Έλαληη ησλ παξαπάλσ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ν Όκηινο έρεη ιάβεη εγγπήζεηο απφ πειάηεο χςνπο € 20.344
ρηι. (2012: € 20.302 ρηι).
92

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρεη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
(40.793)
(34.945)
(1.411)
(7.325)
454
642
121
3
835
(41.626)
(40.793)

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Δπηπξφζζεηε πξφβιεςε ρξήζεσο
Μείνλ: Υξεζηκνπνηεζείζα πξφβιεςε
Αλαηαμηλφκεζε ζηηο ινηπέο πξνβιέςεηο
Μείσζε απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο
Μείσζε απφ πψιεζε δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Ζ ρξνληθή απεηθφληζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη
απνκεησκέλεο
Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλεο:
Έσο 90 εκέξεο
91-180 εκέξεο
181-360 εκέξεο
>360 εκέξεο
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

74.932

89.656

4.401

4.047

14.622
4.085
3.411
13.265
110.315

18.099
5.376
5.532
9.010
127.673

717
5.118

889
4.936

Ο ινγαξηαζκφο απαηηήζεηο απφ πειάηεο δελ είλαη ηνθνθφξνο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε : Όκηινο 0-90
εκέξεο, Δηαηξεία 0-90 εκέξεο.
23. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Πξνθαηαβιεηένη θαη παξαθξαηνχκελνη θφξνη (α)
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ
ΦΠΑ εηζπξαθηένο
Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο
Λνηπέο πξνθαηαβνιέο θαη πξνπιεξσκέο
Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Λνηπά

3.196
2.470
9.821
555
4.304
1.376
18.284
352
396
40.754
(8.533)
32.221

-Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ύλνιν
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5.425
1.960
10.584
836
4.738
20.773
470
7
44.793
(8.400)
36.393

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
30
3.608
10
71
872
3
16.620
21.214
(871)
20.343

270
4.484
64
11
872
5
16.709
22.415
(871)
21.544

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο
πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρεη σο εμήο:
Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Δπηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Πξνζζήθε απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Μείνλ: Δηζπξαρζείζεο επηζθάιεηεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

Ο Όκηινο
(8.380)
(300)
(5)
285
(8.400)

Ζ Δηαηξεία
(871)
(871)

(8.400)
(13)
(121)
1
(8.533)

(871)
(871)

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Δπηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Μεηαθνξέο απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ
Μείνλ: Δηζπξαρζείζεο επηζθάιεηεο
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013

24. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΔΤΛΟΓΔ ΑΞΗΔ ΜΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε
ακνηβαία θεθάιαηα θαη κεηνρηθνχο ηίηινπο νη νπνίεο αλαιχνληαη σο θάησζη:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Οκνινγίεο θαη ακνηβαία θεθάιαηα:

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

-

455

-

455

Τπνζύλνιν

33
33

33
33

-

-

ύλνιν

33

488

-

455

Μεηνρέο:
- Δηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην ΥΑ
- Λνηπέο

Ζ απνηίκεζε ησλ αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έγηλε ζε εχινγεο αμίεο φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ εκείσζε 2.2(μ), παξ.(i).
25. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ
Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο θάησζη:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Σακείν
Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο
- θαηαζέζεηο φςεσο
- πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν
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Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

1.413

1.801

6

11

27.694
3.731
32.838

31.103
4.230
37.134

1.072
1.078

1.485
1
1.497

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
(Σα πνζά ζε φινπο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Καηαζέζεηο φςεσο ζε Δπξψ
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε Δπξψ
ύλνιν θαηαζέζεσλ ζε Δπξώ
Καηαζέζεηο φςεσο ζε μέλν λφκηζκα
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα
ύλνιν θαηαζέζεσλ ζε μέλν λόκηζκα
ύλνιν θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

27.488
3.710
31.198

30.076
4.201
34.277

1.072
1.072

1.466
1
1.467

206
21
227

1.027
29
1.056

-

19
19

31.425

35.333

1.072

1.486

Οη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο ηνθίδνληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεληαία επηηφθηα
θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ. Σα έζνδα απφ ηφθνπο απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ζε ηξάπεδεο
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη αλήιζαλ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
ζε € 332 ρηι. θαη € 492 ρηι. γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα γηα
ηνλ Όκηιν (€ 2 θαη € 10 γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αληίζηνηρα γηα ηελ
Δηαηξεία) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ.
26. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ (ηα πνζά αλά κεηνρή αλαθέξνληαη ζε Δπξώ)
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε € 201.508.686,95,
δηαηξνχκελν ζε 86.484.415 εγθεθξηκέλεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,33 ε θάζε
κία.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηελ 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν.
Δληφο ηνπ 2011, ε κεηξηθή εηαηξεία MARFIN IINVESTMENT GROUP ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. εηζέθεξε
ζηε VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. πνζφ χςνπο € 52.000.345,80 έλαληη κειινληηθήο αχμεζεο
θεθαιαίνπ. Σελ 18ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο VIVARTIA
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε έθδνζε
5.355.502 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο € 2,33 θαη ηηκήο δηάζεζεο €
10,60 αλά κεηνρή. Ζ σο άλσ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηε δηάζεζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζε
επελδπηέο κε ειάρηζην πνζφ ζπκκεηνρήο ην πνζφ ησλ € 50.000,20 κε απνθιεηφκελσλ ησλ πθηζηάκελσλ
κεηφρσλ απφ ηελ αχμεζε θαη φξηζε σο πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηελ
28ε Φεβξνπαξίνπ 2012. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηεο αχμεζεο
κφλν απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. θαη ε νπνία
αληηζηνηρνχζε ζε 4.905.693 κεηνρέο. Ζ έγθξηζε ηεο αχμεζεο ιήθζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ 12ε
Μαξηίνπ 2012.
H Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο
Δηήζηαο Σαθηηθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο (ζπλεδξίαζε ηεο 9/05/2007) θαηά ην δηάζηεκα 6 έσο 8
Ηνπλίνπ 2007 πξνέβε ζηελ αγνξά 28.147 ηδίσλ κεηνρψλ ζπλνιηθήο αμίαο € 478,4 ηηο νπνίεο
εμαθνινπζνχζε λα θαηέρεη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.
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27. ΣΑΚΣΗΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ, ΔΗΓΗΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαζψο θαη ηα αθνξνιφγεηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά αλαιχνληαη φπσο
παξαθάησ:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Αθνξνιφγεηα, εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά θαη
απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

16.494

16.494

16.494

16.494

121.234
137.728

121.234
137.728

77.908
94.402

77.908
94.402

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ
ηα θέξδε ηεο ρξήζεο, λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα
ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο εηαηξείαο
απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.
Αθνξνιόγεηα θαη Δηδηθώο Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά: Σα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο
θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη
πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα
ή έρεη γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Πέξαλ ησλ ηπρφλ πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ, ηα απνζεκαηηθά
απηά ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε ν Όκηινο δελ έρεη
πξφζεζε λα δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ θαη ινηπά εηδηθά απνζεκαηηθά: Σα
αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ αθνξνχλ κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία
απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ππάξρνπλ επαξθή θέξδε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο). Σα απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν
επελδχζεηο θαη δελ δηαλέκνληαη. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά δελ έρεη ινγηζηηθνπνηεζεί αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
28. ΜΔΡΗΜΑΣΑ
Δληφο ηνπ 2013, ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ πξνέβεζαλ ζε δηαλνκέο κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε
ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Μεηφρσλ. Σν ζχλνιν ησλ δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ πξνο ηηο κε ειέγρνπζεο
ζπκκεηνρέο αλήιζαλ ζε € 475. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013 δε ζα πξνηείλεη
δηαλνκή κεξίζκαηνο.
29. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ
Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αλαιχνληαη σο θάησζη:
Ο Όκηινο

€ 86 εθ. Οκνινγηαθφ δάλεην Γέιηα Α.Β.Δ.Δ. (α)
€ 105 εθ. Οκνινγηαθφ δάλεην Goody’s A.E. (β)
€ 53 εθ. Οκνινγηαθφ δάλεην Μπάξκπα ηάζεο Α.Β.Δ.Δ. (γ)
€ 74 εθ. Οκνινγηαθφ δάλεην Everest A.E. (δ)
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31 Γεθεκβξίνπ
2013
86.028
104.500
52.920
73.788

31 Γεθεκβξίνπ
2012
85.783
104.213
52.751
73.586
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Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα

3.064
255
320.555
(317.395)
3.160

Μείνλ: Πιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε
ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ

1.709
318.042
(317.606)
436

Σελ 14 Ηνπιίνπ 2010 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ θάιπςεο θνηλψλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ, ζπλνιηθήο αμίαο € 318.000 σο απνηέιεζκα ηεο απφζρηζεο ησλ θιάδσλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ηα νπνία έρνπλ ηελ εηαηξηθή εγγχεζε ηεο Vivartia πκκεηνρψλ
Α.Δ. εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δάλεηα απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α.
Μεηά απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νκίινπ VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ κε ηηο
πηζηψηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ δαλείσλ ζηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο, ζπκθσλήζεθε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ VIVARTIA θαη
ππεγξάθεζαλ ηελ 31/07/2012 ηξνπνπνηήζεηο ησλ απφ 14/07/2010 αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ
πξνγξακκάησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ. Οη βαζηθνί φξνη ησλ αλσηέξσ δαλείσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
(α) € 86 εθαη. - Οκνινγηαθό δάλεην Γέιηα Α.Β.Δ.Δ.
ηηο 14 Ηνπιίνπ 2010, ε Γέιηα A.B.E.E. ζχλαςε Οκνινγηαθφ δάλεην κε κεηαηξέςηκν ζε €, χςνπο €
86.280 θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ δηάξθεηαο 3 εηψλ, ην νπνίν δηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζε ηξάπεδεο ζηελ
Διιάδα. Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, επηηεχρζεθε ε επηκήθπλζε
απνπιεξσκήο έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2015, πξνζαξκφζηεθε ην πεξηζψξην ηνπ επηηνθίνπ κε φξνπο επλντθνχο
ζε ζρέζε κε ηνπο ηξέρνληεο ηεο αγνξάο, ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ζχκθσλα κε ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ Οκίινπ, ελψ πξνβιέθζεθε θαη ε εθαξκνγή απμεκέλσλ πεξηζσξίσλ ζε
πεξηπηψζεηο γεγνλφησλ θαηαγγειίαο ή/θαη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο γεγνλφησλ θαηαγγειίαο. Δπηπιένλ,
ζηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο παξαζρέζεθαλ ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο επί
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εγγξαθή πξνζεκεηψζεσλ ππνζεθψλ ζε
επηιεγκέλα αθίλεηα ηεο ΓΔΛΣΑ θαζψο θαη ζχζηαζε ελερχξνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ.
Δπηπξφζζεηα, εθρσξήζεθαλ ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο ιφγσ ελερχξνπ νη αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο
εηαηξείαο.
(β) € 105 εθ. – Οκνινγηαθό δάλεην Goody’s Α.Δ.
ηηο 14 Ηνπιίνπ 2010, ε Goody’s A.E. ζχλαςε Οκνινγηαθφ δάλεην κε κεηαηξέςηκν ζε €, χςνπο €
104.800 θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ δηάξθεηαο 3 εηψλ, ην νπνίν δηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζε ηξάπεδεο ζηελ
Διιάδα. Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, επηηεχρζεθε ε επηκήθπλζε
απνπιεξσκήο έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2015, πξνζαξκφζηεθε ην πεξηζψξην ηνπ επηηνθίνπ κε φξνπο επλντθνχο
ζε ζρέζε κε ηνπο ηξέρνληεο ηεο αγνξάο, ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ζχκθσλα κε ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ Οκίινπ, ελψ πξνβιέθζεθε θαη ε εθαξκνγή απμεκέλσλ πεξηζσξίσλ ζε
πεξηπηψζεηο γεγνλφησλ θαηαγγειίαο ή/θαη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο γεγνλφησλ θαηαγγειίαο. Δπηπιένλ,
ζηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο παξαζρέζεθαλ ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο επί
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζχζηαζε ελερχξνπ ζηηο
κεηνρέο ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ., ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ VIVARTIA, θαζψο θαη ζχζηαζε
ελερχξσλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο GOODY’S Α.Δ.
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(γ) € 53 εθ. – Οκνινγηαθό δάλεην Μπάξκπα ηάζεο Α.Β.Δ.Δ.
ηηο 14 Ηνπιίνπ 2010, ε Μπάξκπα ηάζεο A.Β.Δ.E. ζχλαςε Οκνινγηαθφ δάλεην κε κεηαηξέςηκν ζε €,
χςνπο € 52.920 θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ δηάξθεηαο 3 εηψλ, ην νπνίν δηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζε
ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηξνπνπνηήζεθαλ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ Οκίινπ. Γηα ην αλσηέξσ δάλεην,
ην νπνίν έιεγε ζπκβαηηθά ηνλ Ηνχιην 2013, έρεη ιεθζεί παξάηαζε κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ 2014
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε αλαρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
(γ) € 74 εθ. – Οκνινγηαθό δάλεην Everest A.E.
ηηο 14 Ηνπιίνπ 2010, ε Everest A.E. ζχλαςε Οκνινγηαθφ δάλεην κε κεηαηξέςηκν ζε €, χςνπο € 74.000
θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ δηάξθεηαο 3 εηψλ, ην νπνίν δηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ζε ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, επηηεχρζεθε ε επηκήθπλζε απνπιεξσκήο έσο
ηνλ Ηαλνπάξην 2015, πξνζαξκφζηεθε ην πεξηζψξην ηνπ επηηνθίνπ κε φξνπο επλντθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο
ηξέρνληεο ηεο αγνξάο, ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην ηνπ Οκίινπ, ελψ πξνβιέθζεθε θαη ε εθαξκνγή απμεκέλσλ πεξηζσξίσλ ζε πεξηπηψζεηο
γεγνλφησλ θαηαγγειίαο ή/θαη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο γεγνλφησλ θαηαγγειίαο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο
ηξνπνπνίεζεο παξαζρέζεθαλ ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο επί πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζχζηαζε ελερχξνπ ζηηο κεηνρέο ηεο
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ., ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ VIVARTIA, θαζψο θαη ζχζηαζε ελερχξσλ
επί ησλ ζεκάησλ ηεο EVEREST Α.Δ.
Οη φξνη ησλ παξαπάλσ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ VIVARTIA πξνβιέπνπλ πεξηπηψζεηο
θαηαγγειίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε ζπκκφξθσζε
κε ηηο γεληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα αθεξεγγπφηεηαο, παχζε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ δαλεηδνκέλσλ θαη χπαξμε γεγνλφησλ πνπ
επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νκίινπ VIVARTIA θαζψο θαη ζπκκφξθσζε κε
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ξήηξεο (νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο ειάρηζηεο
αλαινγίαο θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο EBITDA, EBITDA πξνο θαζαξφ έμνδν ηφθνπ, θαζψο θαη κέγηζην
χςνο θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ θαη ζηηο νπνίεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ,
πξνζηέζεθαλ ν δείθηεο κέγηζησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη κέγηζηνπ δαλεηζκνχ ζε ελνπνηεκέλε βάζε).
Δπηπιένλ, ν φκηινο VIVARTIA έρεη παξάζρεη ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζθαιίζεηο
αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε
ηε κεηαβίβαζε ζπκκεηνρψλ, ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε
ζπγρσλεχζεηο, κε κεηαζρεκαηηζκνχο, κε ηε κε ζπλνκνιφγεζε πξνλνκίσλ, κε ηελ κε ζχζηαζε βαξψλ
εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ κε ηα Οκνινγηαθά Γάλεηα, κε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, κε ηε κε κεηαβνιή
ειέγρνπ ησλ βαζηθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ., κε επελδχζεηο θαη κε
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
χκθσλα κε ηηο απφ 31/07/2012 ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ε εμαγνξά ηνπ 43%
ηεο ΜΔΒΓΑΛ απφ ηελ ΓΔΛΣΑ απνηεινχζε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ
VIVARTIA. Σελ 28/09/2012 αλαθνηλψζεθε ε απφ θνηλνχ απφθαζε ηεο VIVARTIA θαη ησλ
νηθνγελεηψλ Παπαδάθε θαη Υαηδεζενδψξνπ γηα ηελ κε νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηνπ 43% ηεο
ΜΔΒΓΑΛ απφ ηε ΓΔΛΣΑ. Λφγσ ηνπ αλσηέξνπ γεγνλφηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ
ΓΛΠ 1, ν Όκηινο απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Ο Όκηινο ζηελ παξνχζα θάζε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα . εκεηψλεηαη φηη νη εθδφηεο απέζηεηιαλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο
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δαλεηζηέο αίηεκα παξνρήο ζπλαίλεζεο γηα ηε κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο θαη
βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.
Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο κειινληηθέο απνπιεξσκέο γηα ηνλ Όκηιν θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Δληφο ελφο έηνπο
2-5 έηε
Μεηά απφ 5 έηε

317.395
3.160
-

317.606
436
-

ύλνιν

320.555

318.042

Σν κέζν εηήζην επηηφθην ησλ αλσηέξσ δαλείσλ γηα ηε ρξήζε 2013 αλήιζε ζε 5,52% (2012: 5,78%). Σν
ζπλνιηθφ έμνδν ηφθνπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, αλήιζε ζε € 17.639 θαη € 18.903 αληίζηνηρα γηα
ηνλ Όκηιν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηηο επηζπλαπηφκελεο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ.
30. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
Τπνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Μείνλ: Βξαρππξφζεζκν κέξνο
Μαθξoπξόζεζκν κέξνο

2012
577
(287)
290

848
(271)
577

Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα αμία
ησλ θαζαξψλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ γηα ηνλ Όκηιν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αλαιχνληαη
σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ 2013
Διάρηζηεο
Παξνύζα αμία
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
Έσο έλα ρξφλν
Μεηά απφ έλα ρξφλν θαη έσο θαη πέληε ρξφληα
Πάλσ απφ πέληε ρξφληα
ύλνιν ειάρηζησλ θαηαβνιώλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Μείνλ:
Πνζά πνπ απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Παξνύζα Αμία ειάρηζησλ θαηαβνιώλ ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο
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308
635

287
290
577

(58)

-

577

577
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Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ 2012
Διάρηζηεο
Παξνύζα αμία
θαηαβνιέο
θαηαβνιώλ
Έσο έλα ρξφλν
Μεηά απφ έλα ρξφλν θαη έσο θαη πέληε ρξφληα
Πάλσ απφ πέληε ρξφληα
ύλνιν ειάρηζησλ θαηαβνιώλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Μείνλ:
Πνζά πνπ απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Παξνύζα Αμία ειάρηζησλ θαηαβνιώλ ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο

333
635
968

271
577
848

(120)

-

848

848

Σν ζπλνιηθφ έμνδν ηφθνπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ γηα
ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη
2012, αλήιζε ζε € 65 θαη € 83 αληίζηνηρα θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηηο
επηζπλαπηφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ.
31. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
(α) Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα θαη αλήιζαλ ζε € 27.764 θαη € 347 αληίζηνηρα (€ 29.830
θαη € 278, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2012).
(β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ
πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπγαηξηθέο πνπ έρνπλ έδξα ηελ
Διιάδα (πνπ ζπληζηνχλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ) ην χςνο ησλ
απνδεκηψζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο
(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη
αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ηνπ Ν.2112/20. Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε ηελ παξνχζα
αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα κε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined
benefit plans) ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε (ηαμηλνκεκέλε ζηηο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο) ππνινγίζηεθε βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη αλήιζε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζε €
11.718 θαη € 319, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, αληίζηνηρα (€ 11.087 θαη € 300, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ
Δηαηξεία αληίζηνηρα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012).
Σα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο
αθνινχζσο:
Ο Όκηινο
Ζ Δηαηξεία
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Καζαξφο ηφθνο πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ
πλνιηθά έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ
100

2013
670
2.449
530

2012
771
4.400
694

2013
20
109
15

2012
13
16

3.649

5.865
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Σα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ
σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθέο παξαδνρέο
πλνιηθά έζνδα/(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

(262)

2.834

16

50

(262)

2.834

16

50

Οη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Σξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο
Έμνδν ηφθσλ
Δπαλεθηηκήζεηο – αλαινγηζηηθέο δεκηέο/(θέξδε) απφ κεηαβνιέο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ
Παξνρέο πιεξσζείζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Σξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ
Μείσζε ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθψλ
Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

11.087
670
530

14.422
771
694

300
20
15

321
13
16

262
(3.159)
2.449
(121)
11.718

(2.834)
(6.009)
4.400
25
(382)
11.087

(16)
(109)
109
319

(50)
300

Βαζηθέο ππνζέζεηο:
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Πνζνζηφ αχμεζεο ακνηβψλ
Αχμεζε δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή

2013
3,5%
1,8%
1,5%

2012
4,8%
2,5%
2,0%

2013
3,5%
1,8%
1,5%

2012
4,8%
2,5%
2,0%

Οη παξαπάλσ παξαδνρέο αλαπηχρζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεην αλαινγηζηή πνπ
εθπφλεζε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε.
Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ην επηηφθην
πξνεμφθιεζεο θαη ε αλακελφκελε κεηαβνιή ησλ κηζζψλ. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά
ηηο επηδξάζεηο ζηελ αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε απφ ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ελ ιφγσ παξαδνρψλ.
Ο Όκηινο
Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην
0,5%
-0,5%
Αχμεζε/(κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

Αχμεζε/(κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
101

(645)

1.036

Ζ Δηαηξεία
Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην
0,5%
-0,5%
(19)

21

Ο Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ

0,5%

-0,5%

0,5%

-0,5%

1.040

(656)

21

(19)
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32. ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Ζ θίλεζε ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ
έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 ήηαλ σο θάησζη:

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο
Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πξνβιέςεσλ πνπ αλαζηξάθεζαλ
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

Ο Όκηινο
7.547
425
(4.099)
(556)
3.317

Ζ Δηαηξεία
4.011
(3.947)
(64)
-

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο
Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πξνβιέςεσλ πνπ αλαζηξάθεζαλ
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013

3.317
46
(33)
(880)
2.450

-

Ζ θχζε ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία
αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
2013
2012
Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν

2.074
376
2.450

2.955
362
3.317

Ζ Δηαηξεία
2013
2012
-

-

33. ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ
Ζ θίλεζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2013 θαη 2012 ήηαλ σο θάησζη:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
7.800
8.470
2.965
198
(912)
(889)
21
9.853
7.800

Τπφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Δίζπξαμε λέσλ επηρνξεγήζεσλ
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Πξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Ζ είζπξαμε λέσλ επηρνξεγήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επέλδπζε ηεο ΓΔΛΣΑ Α.Β.Δ.Δ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ ζηελ
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ρπκψλ ζηε Λακία.

34. ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Δληφο ηνπ 2013 έιεμε ε ζχκβαζε αληαιιαγήο επηηνθίσλ πνπ δηαηεξνχζε γηα θάιπςε κέξνπο ησλ
νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία εηζέπξαηηε γηα ην πνζφ ησλ € 67.100 θπκαηλφκελν επηηφθην
Euribor αλά ηξίκελν θαη πιήξσλε θιηκαθνχκελν επηηφθην (step-up interest rate swap) πνπ θπκαηλφηαλ απφ
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2,95% έσο 4,55%. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ν Όκηινο δελ δηαηεξνχζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ε επηβάξπλζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, πξηλ ηελ επίδξαζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, αλεξρφηαλ ζε € 1.477 γηα ηνλ Όκηιν.
35. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο θάησζη:
Ο Όκηινο
2013
2012
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο
ύλνιν

86.314
1.852
88.166

Ζ Δηαηξεία
2013
2012

98.880
3.673
102.553

317
317

214
214

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνο ινγαξηαζκφο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδεηαη ζε Όκηιν θαη
Δηαηξεία εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξψλ.
36. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ
Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη αλαιήςεηο κε βάζε δηάθνξα πηζησηηθά φξηα πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο κε
δηάθνξεο ηξάπεδεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Γηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα
Με ρξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα
Υξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα

69.455
(1.910)
67.545

72.779
(1.353)
71.426

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2012 ήηαλ εθθξαζκέλα σο επί ην
πιείζηνλ ζε Δπξψ. Αλαιπηηθφηεξα ε ζχλζεζε ησλ βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ αλά λφκηζκα γηα ηνλ
Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 είλαη ε εμήο (φιεο νη αμίεο είλαη
εθπεθξαζκέλεο ζε Δπξψ):
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
67.080
70.165
465
1.261
67.545
71.426

- Δπξψ
- Λέβα Βνπιγαξίαο (BGN)
ύλνιν

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 ν Όκηινο είρε ζπλάςεη ζπκβάζεηο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ θαη
αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ γηα ηα δάλεηα ζε Δπξψ).
Σα αλσηέξσ δάλεηα έρνπλ ρνξεγεζεί ρσξίο λα απαηηείηαη ε ιήςε εγγπήζεσλ ή άιινπ είδνπο εκπξάγκαηεο
ή κε εμαζθαιίζεηο. Σν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε Δπξψ γηα ηελ ρξήζε πνπ
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έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 αλήιζε ζε 6,01% θαη 6,23%, αληίζηνηρα, ελψ ην κεζνζηαζκηθφ
επηηφθην ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ ζε Λέβα Βνπιγαξίαο αλήιζε ζε 5,12%.
Σν ζπλνιηθφ έμνδν ηφθνπ ησλ βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, αλήιζε ζπλνιηθά ζε € 4.706 θαη € 4.177
αληίζηνηρα γηα ηνλ Όκηιν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηηο ζπλεκκέλεο
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ.
37. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Οη δεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Φφξνη, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πιεξσηένη
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πιεξσηέεο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Τπνρξεψζεηο απφ αγνξά κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ
ζπκκεηνρψλ
Τπνρξεψζεηο απφ αγνξέο παγίσλ
Λνηπά
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012

12.367
2.555
3.026
6.439
3.547
3.180
94
631

4.002
1.653
5.043
8.312
3.264
4.105
268
914

143
80
69
2
-

144
104
57
3
1

852
864
12.067
45.622

672
1.420
12.638
42.291

1.720
2.014

1.935
2.244

Σν θνλδχιη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πεξηιακβάλεη δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ηνπ Οκίινπ Δζηίαζεο πνπ
αλέξρνληαη ζε πνζφ € 10.806. ην πνζφ ησλ € 10.806 πεξηιακβάλεηαη πνζφ ηφθσλ € 9.407 ην νπνίν
αθνξά ηφθνπο απφ θνηλνπξαθηηθά νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ νκίινπ Δζηίαζεο γηα ηα νπνία ζηα πιαίζηα
ηεο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ν Όκηινο απέζηεηιε ζηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο
αίηεκα παξνρήο ζπλαίλεζεο γηα επέθηαζε ηεο ζρεηηθήο εθηνθηζηηθήο πεξηφδνπ κέρξη ηελ 22 Απξηιίνπ
2014, αίηεκα ην νπνίν έγηλε δεθηφ απφ ηνπο νκνινγηνχρνπο, ελψ πνζφ ηφθσλ € 995 πνπ αθνξνχλ δηκεξή
δάλεηα ηνπ νκίινπ Δζηίαζεο δελ έρεη θαηαβιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πθηζηάκελεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Οη δεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξoο ινγαξηαζκφο θαη
ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία εληφο δηαζηήκαηνο 90 εκεξψλ.
38. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ:
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο VIVARTIA
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.E. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηε εκείσζε 5. Βαζηθφο
κέηνρνο - πνπ απνηειεί θαη κεηξηθή εηαηξεία - ηεο VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.E. είλαη ε MARFIN
INVESTMENT GROUP (MIG) Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ.
Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηείρε ν Όκηινο MIG θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρεηαη
ζε 92,08%.
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Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο (α)
Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο (α)
Απαηηήζεηο απφ δάλεηα ζε ζπλδεκέλεο (β)
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Μ.Η.G.
ύλνιν
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο
ζπγαηξηθέο (α)
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο
ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ M.I.G. (γ)
ύλνιν

Ο Όκηινο
31ε Γεθεκβξίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
2012
-

Ζ Δηαηξεία
31ε Γεθεκβξίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
2012
4.016
3.849
16.630
16.753
765
3.485

2.024

1.306

-

-

2.058
4.082

2.867
4.173

213
21.624

46
24.133

-

-

853

867

-

-

-

-

7.786
7.786

4.454
4.454

3
856

32
899

Ζ VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. κεηά ηελ απφζρηζε ησλ θιάδσλ κεηαηξάπεθε ζε εηαηξεία
ζπκκεηνρψλ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ δηνίθεζεο ζε ζπγαηξηθέο ηεο
εηαηξείεο.
Σα ππφινηπα κε ζπλδεκέλα κέξε έρνπλ σο θάησζη:
(α)
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αθνξνχλ
θπξίσο απαηηήζεηο απφ ακνηβέο δηαρείξηζεο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο, ελψ νη ινηπέο απαηηήζεηο
αθνξνχλ θπξίσο ηελ απαίηεζε απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ πξνθαηαβιεζέλησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ εηψλ.
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αθνξνχλ θπξίσο ζε
αλείζπξαθηα ππφινηπα πειαηψλ, πνπ αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα
ινγαξηαζκφ ησλ Κιάδσλ θαη λα απνδνζνχλ ελ ζπλερεία ζηηο εηαηξείεο πνπ ηνπο
απνξξφθεζαλ.
(β)
Οη απαηηήζεηο απφ δάλεηα πξνο ζπλδεκέλεο εηαηξείεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
αθνξνχλ δάλεηα πξνο ηηο εηαηξείεο Everest A.Δ. (€ 700), Goody’s A.E (€ 55),
Καθεδαραξνπιαζηεία Μαξίλα Εέαο Α.Δ. (€ 5) θαη ηελ Δ.Ε.Δ.Δ. Σεκπψλ ΑΔ (€ 5).
(γ)
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ M.I.G. θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013 αθνξνχλ θπξίσο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ζπλδεδεκέλε MIG MEDIA A.E. θαζψο θαη
ιεθζέληα δάλεηα απφ ηελ κεηξηθή ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)
χςνπο € 3.064.
Οη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη
2012 αλαιχνληαη σο εμήο (ζηα παξαθάησ πνζά πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηηο δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο):
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Ο Όκηινο
1/1 –
31/12/2013
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπγαηξηθέο
Υξεψζεηο ηφθσλ πξνο ζπγαηξηθέο
Πσιήζεηο αγαζψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Πσιήζεηο αγαζψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ M.I.G.
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ Vivartia
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ M.I.G.
ύλνιν
Αγνξέο αγαζψλ απφ ζπγαηξηθέο
Αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ζπγαηξηθέο
Αγνξέο αγαζψλ απφ ζπλδεδεκέλεο Οκίινπ
Vivartia
Αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ζπλδεδεκέλεο
Οκίινπ M.I.G.
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία

1/1 –
31/12/2012
-

-

1/1 –
31/12/2013
4.295
99

1/1 –
31/12/2012
4.285
140

953

333

-

-

8.703

12.125

-

-

1

10

-

-

228
9.885

94
12.562

216
4.610

39
4.464

-

-

63
-

32
-

3

1

-

-

17.894
17.897

17.897
17.898

9
72

46
78

Σα αλνηρηά ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο είλαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο θαη ε ηαθηνπνίεζε γίλεηαη ζε κεηξεηά. Γελ
έρνπλ παξαζρεζεί ή ιεθζεί εγγπήζεηο γηα ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, ε Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο ε νπνία λα
ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.
Οη ακνηβέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρνπλ σο εμήο:
1/1 – 31/12/2013
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνζσπηθνχ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ύλνιν ακνηβώλ πνπ πιεξώζεθαλ ζε δηνηθεηηθά ζηειέρε

1.141
47
1.188

1/1 – 31/12/2012
1.134
19
1.153

Οη ακνηβέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) αλήιζαλ ζε € 3.690 (31
Γεθεκβξίνπ 2012: € 4.063). Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ
2012 αλήιζαλ ζε € 149. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα
δηνηθεηηθά ζηειέρε.
39. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ
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θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεηαη ζηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε
αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθά απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ
Οκίινπ (Group Treasury).
Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ Οκίινπ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ
Οκίινπ, ζπληνλίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε
ηξάπεδεο, ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ή κε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο
εθπιήξσζεο, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο,
δάλεηα πξνο θαη απφ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα,
ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα αληηζηάζκηζεο ζπλαιιαγκαηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ βάζεη ηνπ ΓΛΠ
39, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππάξρνπζεο ή
πξνζδνθψκελεο ηακεηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα (εηζαγσγέο/εμαγσγέο). Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ
θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη κε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα.
ε άιιεο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, φπσο είλαη νξηζκέλεο Βαιθαληθέο ρψξεο, αμηνινγνχληαη
νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη ζην
αληίζηνηρν λφκηζκα κε ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ή πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί.
Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αλά
βαζηθφ λφκηζκα, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, έρεη σο εμήο:
31ε Γεθεκβξίνπ 2013
EUR

USD

31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Λνηπά

GBP

EUR

USD

Λνηπά

GBP

Ολνκαζηηθά πνζά
Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

172.726

2

-

2.679

198.776

21

-

2.891

(520.123)

(167)

-

(3.079)

(535.639)

(78)

(25)

(3.784)

Βξαρπρξόληα έθζεζε

(347.397)

(165)

-

(400)

(336.863)

(57)

(25)

(893)

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

12.339

-

(1)

1

20.946

-

-

1

(3.596)

-

-

-

(1.138)

-

-

-

Μαθξνρξόληα έθζεζε

8.743

-

(1)

1

19.808

-

-

1

Αθνινπζεί πίλαθαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ιακβάλνληαο ππφςε κία εχινγε κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαηά +/- 10%.
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31ε Γεθεκβξίνπ 2013
USD
Μεηαβιεηή

GBP

Λνηπά

Μεηαβιεηή

Μεηαβιεηή

+10%

-10%

+10%

-10%

+10%

-10%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

(17)

17

-

-

-

-

Καζαξή Θέζε

(17)

17

-

-

-

-

31ε Γεθεκβξίνπ 2012
USD

GBP

Μεηαβιεηή

Μεηαβιεηή

Λνηπά
Μεηαβιεηή

+10%

-10%

+10%

-10%

+10%

-10%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

(6)

6

(3)

3

-

-

Καζαξή Θέζε

(6)

6

(3)

3

-

-

Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηα κελ δάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε
θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ ελψ ζηα δάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν κεηαβνιήο
ηεο εχινγεο αμίαο.
Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επελδχζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή
βάζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ
ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ. Ζ
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ Οκίινπ δηακνξθψλεη ηνλ δείθηε ζηαζεξνχ-θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ
ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζηεί απηφο ν θίλδπλνο θαη γηα λα
αιιάμεη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, θαη εθφζνλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2012, ν Όκηινο έθαλε ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ επηηνθίνπ, ελψ, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 34, εληφο ηνπ 2013 έιεμε ε
ζχκβαζε αληαιιαγήο επηηνθίσλ.
Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ
θαη θπκαηλφκελνπ θφζηνπο ελφο λένπ δαλείνπ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Χο εθ ηνχηνπ,
σο επί ην πιείζηνλ, ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαη ηα κεζν-καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε
θπκαηλφκελα επηηφθηα. πλεπψο, αλάινγα κε ηα εθάζηνηε επίπεδα θαζαξνχ δαλεηζκνχ, ε κεηαβνιή ησλ
επηηνθίσλ βάζεο δαλεηζκνχ (EURIBOR ε LIBOR), έρεη αλαινγηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
Οκίινπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ κε βάζε κηα εχινγε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%:
Ο Όκηινο
31ε Γεθεκβξίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Μεηαβιεηή
Μεηαβιεηή
+1%

-1%

+1%

-1%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

(3.887)

3.887

(3.232)

3.232

Καζαξή Θέζε

(3.887)

3.887

(3.232)

3.232
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Πηζησηηθόο Κίλδπλνο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε, επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.
Σν ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε είηε κέζα
απφ αλεμάξηεηε αξρή είηε ιακβάλνληαο ππ’φςε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξνεγνχκελεο
ζπλαιιαγέο θαη άιιεο παξακέηξνπο, θαη ειέγρεη ην κέγεζνο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ θαζψο θαη ηα
πηζησηηθά φξηα ησλ ινγαξηαζκψλ. Σα πηζησηηθά φξηα πειαηψλ θαζνξίδνληαη βάζεη εζσηεξηθψλ ή
εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ ζχκθσλα πάληα κε φξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε. Γηα εηδηθνχο
πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. ην ηέινο ηνπ έηνπο, ε δηνίθεζε
ζεψξεζε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ
πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο.
Γπλεηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ζηηο επελδχζεηο θαη
ζηα ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη
απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηνλ Όκηιν. Γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν Όκηινο, ζε πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζέηεη φξηα ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά πξντφληα θαηαζέζεσλ, ν Όκηινο ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο.
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία εθηίζεληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο Όκηινο
31ε Γεθεκβξίνπ
31ε Γεθεκβξίνπ
2013
2012

Ζ Δηαηξεία
31ε Γεθεκβξίνπ
2013

31ε Γεθεκβξίνπ
2012

Καηηγοπίερ σπημ/κών ζηοισείων
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

32.838

37.134

1.078

1.497

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

146.575

168.324

26.303

30.042

ύλνιν

179.413

205.458

27.381

31.539

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ
χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο
ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο
παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ
σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο
ηνπ ηθαλφηεηαο.
O παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012, γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ζε κε πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο.
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Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ 2013
Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

-

-

3.160

-

141

146

290

-

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

87.108

1.058

-

-

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

42.434

7.542

146

-

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

98.032

286.908

-

-

-

-

-

-

227.715

295.654

3.596

-

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα
ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2012
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

-

-

436

-

135

136

577

-

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

100.791

1.762

-

-

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

39.453

6.740

125

-

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

96.797

292.235

-

-

-

1.477

-

-

237.176

302.350

1.138

-

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα
ύλνιν

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ 2013
Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

-

-

-

-

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

-

-

-

-

317

-

-

-

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

2.015

-

-

-

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

-

-

-

-

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα

-

-

-

-

2.332

-

-

-

Δληόο 6 κελώλ

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

-

-

-

-

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

-

-

-

-

ύλνιν

31 Γεθεκβξίνπ 2012

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

214

-

-

-

2.245

-

-

-

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

-

-

-

-

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα

-

-

-

-

2.459

-

-

-

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

ύλνιν

Ο Γαλεηζκφο πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ (αλεμφθιεην θεθάιαην) κε ζηαζεξφ θαη θπκαηλφκελν
επηηφθην ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.
Λφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζνξηζκέλεο ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα
νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ Οκίινπ χςνπο € 317.236 ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κε
απνηέιεζκα, ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2013 λα δηακνξθψλεηαη αξλεηηθφ θαη λα
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αλέξρεηαη ζε € -293.930 (κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 74% λα αθνξά
ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ). Δπηπξφζζεηα, ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ
πεξηιακβάλνληαη πιεξσηένη ηφθνη πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί € 10,4 εθ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βξηζθφηαλ ζε θάζε αλαδηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο
δαλείζηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.
Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο ζηα πιαίζηα ελδερφκελεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, πέξαλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο θαη επίηεπμεο ζπλεξγεηψλ κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ήδε πινπνηείηαη, αμηνινγεί θηλήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά
νθέιε, φπσο: Δθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή
δξαζηεξηφηεηα, απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε θαη δηαθίλεζε θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ
Οκίινπ, αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ κε ζπλεξγάηεο.
40. ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΧ
Αλάιπζε Δπηπέδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ
επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο παξαθάησ ηεξαξρίαο ζε 3 Δπίπεδα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο:
Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε
πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο
Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο γηα ηα νπνία
φια ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο
Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα
ζηνηρεία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία θαη δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο
αγνξάο
Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο ζε επαλαιακβαλφκελε βάζε θαηά ηελ 31/12/2013 θαη ηελ
31/12/2012:
Ο ΟΜΗΛΟ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ
Πνζά ζε € '000

31/12/2013
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο

31/12/2012
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

33

-

-

33

33

- Ακνηβαία θεθάιαηα

-

-

-

-

- Oκνινγίεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ

-

-

-

-

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ απνηηκώκελα ζε
εύινγεο αμίεο κέζσ
απνηειεζκάησλ
- Μεηνρέο

ύλνιν

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3 ύλνιν

-

-

33

-

80

-

80

-

375

-

375
-
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-πκκεηνρηθνί ηίηινη κε
εηζεγκέλσλ
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
ύλνιo ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ
Καζαξή εύινγε αμία

-

-

8.300

8.300

-

-

16.689

16.689

33

-

8.300

8.333

33

455

16.689

17.177

-

-

-

-

-

-

-

-

33

-

8.300

8.333

33

455

16.689

17.177

Ζ αληίζηνηρε αλάιπζε γηα ηελ Δηαηξεία έρεη σο εμήο:
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ
Πνζά ζε € '000

31/12/2013
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο
Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

31/12/2012
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο

ύλνιν

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 ύλνιν

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ απνηηκώκελα ζε
εύινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ
- Μεηνρέο

-

-

-

-

-

- Ακνηβαία θεθάιαηα

-

-

-

-

- Oκνινγίεο

-

-

-

-

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ
- Παξάγσγα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ
-πκκεηνρηθνί ηίηινη κε εηζεγκέλσλ
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
ύλνιo ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ
Καζαξή εύινγε αμία

31/12/2013
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο
-

-

-

-

-

-

-

80

-

80

-

375

-

375

31/12/2012
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο
-

-

-

-

-

-

-

344

344

-

-

1.282

1.282

-

-

344

344

-

455

1.282

1.737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

344

344

-

455

1.282

1.737

Δληφο ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2012 δελ ππήξραλ κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ Δπηπέδσλ 1 θαη 2.
Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εύινγεο αμίαο
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πνπ
απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ απνηίκεζεο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 2.2(μ) ησλ
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Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Σα κνληέια απηά πεξηιακβάλνπλ εθηηκήζεηο ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηηο
παξαδνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλαο επελδπηήο ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη επηιέγνληαη
βάζεη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επέλδπζεο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θαη ινηπέο επελδύζεηο
απνηηκώκελεο ζε εύινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ
Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε ρξεκαηηζηήξηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
απνηηκψληαη κε βάζε ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ησλ κεηνρψλ απηψλ. Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κε
εηζεγκέλεο κεηνρέο απνηηκψληαη κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ηα νπνία άιινηε πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα
βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία αγνξάο θαη άιινηε βαζηζκέλα ζε κε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία.
Απνηηκήζεηο ζε εύινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσ ηνπ Δπηπέδνπ 3
Ζ θίλεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην Δπίπεδν 3 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο:
Ο ΟΜΗΛΟ
31/12/2013
Υξεκ/θά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ ζε εύινγεο
αμίεο κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

31/12/2012

Υξεκ/θά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ
επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ

Υξεκ/θά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ ζε εύινγεο
αμίεο κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

Υξεκ/θά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ
επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ

Πνζά ζε € '000
Μεηνρέο

Oκνινγίεο

πκκεηνρηθνί
ηίηινη κε
εηζεγκέλσλ

πκκεηνρηθνί
ηίηινη κε
εηζεγκέλσλ

Μεηνρέο

Oκνινγίεο

26.172

Τπόινηπα έλαξμεο

-

-

16.689

3

Αγνξέο

-

-

464

-

Πσιήζεηο

-

-

(63)

-

Λνηπέο θηλήζεηο
Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην
Δπίπεδν 3

-

-

(1.304)

(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.853)

-

-

(9.102)

-

-

367

-

-

(367)

-

-

8.300

-

-

16.689

-

-

(7.486)

-

-

(9.469)

πλνιηθά θέξδε /(δεκηέο) πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη:
- Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα
πλνιηθά θέξδε /(δεκηέο) πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα:
- Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα
Τπόινηπα ιήμεο
πλνιηθφ πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε
ζηα απνηειέζκαηα θαη αθνξά ζε
κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε
/(δεκηέο) ησλ ρξεκ/θψλ κέζσλ ηνπ
Eπηπέδνπ 3
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2013
Υξεκ/θά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνύ ζε εύινγεο
αμίεο κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ

31/12/2012

Υξεκ/θά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ
επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ

Υξεκ/θά ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνύ ζε
εύινγεο αμίεο κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ

Υξεκ/θά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ ηνπ
επελδπηηθνύ
ραξηνθπιαθίνπ

Πνζά ζε € '000
Μεηνρέο Oκνινγίεο
Τπόινηπα έλαξμεο

-

-

Αγνξέο

-

-

Πσιήζεηο

-

-

Λνηπέο θηλήζεηο

-

-

Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην
Δπίπεδν 3

-

πκκεηνρηθνί
ηίηινη κε
εηζεγκέλσλ

Μεηνρέο

Oκνινγίεο

πκκεηνρηθνί
ηίηινη κε
εηζεγκέλσλ

-

-

1.648

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

367

-

-

(367)

Τπόινηπα ιήμεο

-

-

344

-

-

1.281

πλνιηθφ πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε
ζηα απνηειέζκαηα θαη αθνξά ζε κε
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε /(δεκηέο)
ησλ ρξεκ/θψλ κέζσλ ηνπ Eπηπέδνπ 3

-

-

367

-

πλνιηθά θέξδε /(δεκηέο) πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα
ζην θνλδχιη:
- Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα
πλνιηθά θέξδε /(δεκηέο) πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα:
- Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα

1.281
(1.304)

-

(367)

41. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ:
(α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο:
Ζ Δηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εκπιέθνληαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο)
ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο
αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελνπνηεκέλε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο. ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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(β) Γεζκεύζεηο:
(i) Δγγπήζεηο:
Ο Όκηινο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 είρε ηηο παξαθάησ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο:






Δίρε εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπλνιηθνχ χςνπο € 15.223
Δίρε παξάζρεη εγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ χςνπο € 873
Δίρε παξάζρεη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηδνηνχκελσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπλνιηθνχ χςνπο € 470
Δίρε παξάζρεη εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ € 406
Δίρε παξάζρεη εγγπήζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο € 10

(ii) Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθά κηζζώκαηα:
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ν Όκηινο είρε πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ
ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο ην 2025.
Σα ζπλνιηθά έμνδα ελνηθίαζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ησλ ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2013 θαη αλέξρνληαη ζε € 31.258 θαη € 448 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα € 34.823
θαη € 566 ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αληίζηνηρα).
Σα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ
ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρνπλ σο θάησζη (ζηα ζπγθξηηηθά
ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο):
Ο Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
Δληφο ελφο έηνπο
2-5 έηε
Μεηά απφ 5 έηε
ύλνιν

24.681
85.947
79.424
190.052

27.525
98.861
97.997
224.383

Ζ Δηαηξεία
31 Γεθεκβξίνπ
2013
2012
203
701
904

574
2.871
3.445

(γ) Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο κε πξνκεζεπηέο:
Σν αλεθηέιεζην ππφινηπν ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο ζε επίπεδν Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2013 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 1.589 πεξίπνπ.
42. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
(α) ηξαηεγηθή ζπκθσλία ηεο ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ. κε ηνλ ηηαιηθό Όκηιν γαιαθηνθνκηθώλ
GRANAROLO
Σελ 16ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ν Όκηινο VIVARTIA αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθψλνπ κεηαμχ ηεο
ζπγαηξηθήο ηνπ ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ.. ηεο κεγαιχηεξεο ειιεληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο
γαιαθηνθνκηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο GRANAROLO. ηεο κεγαιχηεξεο ηηαιηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο
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γάιαθηνο θαη γηανπξηηνχ ζηελ Ηηαιία. Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη άκεζε εθαξκνγή θαη αθνξά ζην
ιαλζάξηζκα θαη ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή απζεληηθνχ ειιεληθνχ ζηξαγγηζηνχ γηανπξηηνχ θαη ειιεληθνχ
ηπξηνχ ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. ηα νπνία ζα παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΛΣΑ
ζηελ Διιάδα θαη ζα δηαλέκνληαη απφ ηα δίθηπα ηεο GRANAROLO. Δθηφο απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία.
ε GRANAROLO δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Αγγιία.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΓΔΝΗΚΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
Γ/ΝΣΖ ΟΜΗΛΟΤ

Ο Γ/ΝΣΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΟΜΗΛΟΤ

ΔΤΘΤΜΗΟ Θ.
ΜΠΟΤΛΟΤΣΑ
Α.Γ.Σ. AK 638231

ΗΧΑΝΝΖ Ν.
ΑΡΣΗΝΟ
Α.Γ.Σ.  686562

ΝΗΚΖΣΑ Η.
ΠΟΘΟΤΛΑΚΖ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 003583

ΝΗΚΟΛΑΟ Γ.
ΟΡΦΑΝΟ
Α.Γ.Σ. ΑΗ 624159
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VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΡ. Γ.Δ.ΚΖ : 000262501000 (ΑΡ.Κ.Α.Δ: 1154/01ΑΣ/Β/86/182)
ΔΓΡΑ: ΕΖΡΗΓΖ 10, ΚΑΡΟΤΗ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠO 1 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2013 ΔΩ 31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2013
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΠ)
Tα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ A.E.. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο
Δηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή.
Αξκόδηα Τπεξεζία:
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ:
Λόκηκνο ειεγθηήο:
Διεγθηηθή εηαηξεία:
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ:

Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Τπεξεζία Γ.Δ.ΚΖ.)
www.vivartia.com

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Πξόεδξνο - Κε εθηειεζηηθό κέινο
Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο
ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο
ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο
ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο
ύκβνπινο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
ύκβνπινο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο

28 Καξηίνπ 2014
Λίθνο Ησάλλνπ (Α.Κ. ΟΔΙ: 29301)
Grant Thornton A.E. (Α.Κ. ΟΔΙ: 127)
Κε ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)

31/12/2013

Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2012

31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)

361.165
195.813
31.013
54.032
112.785
32.838
29.784
817.430

397.237
225.381
35.140
61.026
127.673
37.134
36.881
920.472

633
64
427.335
5.118
1.078
20.343
454.571

659
100
482.308
4.936
1.497
21.999
511.499

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Κεηνρηθό θεθάιαην
Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)

201.509
1.024
202.533

201.509
100.169
301.678

201.509
250.400
451.909

201.509
307.218
508.727

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β)

(1.064)
201.469

2.254
303.932

451.909

508.727

436
76.578
389.032
150.494
616.540
920.472

330
2.332
2.662
454.571

313
2.459
2.772
511.499

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΤΛΟΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (δ)
ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ)

3.160
89.432
384.940
138.429
615.961
817.430

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

303.932
8
(97.981)
(475)
(262)
(3.753)
201.469

Ίδηα θεθάιαηα έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2013 θαη 1/1/2012)
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο
Κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο
Κείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε ζπγαηξηθήο
Ίδηα θεθάιαηα ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012)

379.129
52.000
(138)
28
(105.720)
(775)
(100)
(3.543)
(16.949)
303.932

508.727
(56.818)
451.909

(106.618)
(1.594)

(57.383)
-

(21.014)
-

31.737
1.947
(660)
28.415
(445)

36.622
8.405
(1.081)
32.541
(483)

62
20
(101)
32
-

113
(51)
(177)
1.580
-

5.938
(240)
(16)
(912)
38.455
14.060

5.918
(285)
(2)
(889)
33.912
6.446

(21)
57.500
109

(126)
20.000
325

6.119
16.827
(19.030)

3.895
(230)
(14.408)

1.019
(125)

4.424
(2.827)

(2.214)
(19.031)
(3.269)

(3.618)
(35.274)
3.375
(39.814)

(1)
(18)
984

(1)
(1.562)
359

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ & αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα
Δηζπξάμεηο/(επηζηξνθέο) επηρνξεγήζεσλ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ / Αύμεζε θεθαιαίνπ ζε ζπγαηξηθέο
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα / Δπηζηξνθή θεθαιαίσλ από ζπγαηξηθέο
(Αγνξέο)/Πσιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ επελδύζεσλ
Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(6.666)
2.288
643
2.965
(29)
1.652
853

(10.348)
1.506
1.018
198
4
285
(4.784)
(1)
(12.122)

(1)
101
(6.003)
4.500
(1.403)

(14)
134
(3.522)
(3.402)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπγαηξηθώλ
Δηζξνέο/(εθξνέο) από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο
Θαζαξή κεηαβνιή καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
Θαζαξή κεηαβνιή βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ
Αύμεζε (κείσζε) καθξ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε
Αύμεζε (κείσζε) βξαρ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε
Θαηαβεβιεκέλα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ
Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

9
2.840
(3.839)
(288)
16
(618)
(1.880)

(138)
263
(453)
(860)
16.161
(267)
10
(473)
(100)
(2.206)
11.937

Θαζαξή Αύμεζε/(Κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

(4.296)
37.134
-

(39.999)
68.420
8.713

(419)
1.497
-

(3.181)
4.678
-

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

32.838
-

37.134
-

1.078
-

1.497
-

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Κείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ
Κείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Κείνλ
Θαηαβιεκέλνη θόξνη
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)
478.124
52.000
(138)
28
(21.287)
508.727

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2012

(90.159)
-

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Σόθνη θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Εεκίεο/(θέξδε) από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ
Θέξδε/(Εεκίεο) απνηίκεζεο θαη πώιεζεο ζπκκεηνρώλ,
ρξενγξάθσλ θαη παξαγώγσλ
Έζνδα από κεξίζκαηα
Εεκίεο/(θέξδε) από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Απνκεηώζεηο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)
Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2012
(Αλακνξθωκέλε)

Δπζύκηνο Θ. Κπνπινύηαο
Ησάλλεο Λ. Αξηηλόο
Αξεηή Γ. νπβαηδόγινπ
Christophe F. Vivien
Γεώξγηνο Δ. Δπζηξαηηάδεο
Κάξθνο Α. Φόξνο
Αιέμαλδξνο Θ. Δδηπίδεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ - Έκκεζε κέζνδνο (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι.Δπξώ)

Ο ΟΚΗΙΟ
31/12/2013

:
:
:
:
:
:
:

-

(138)
(138)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

Ο ΟΚΗΙΟ
1/1 - 31/12/2013
Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

1/1 - 31/12/2012
Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1 - 31/12/2013
1/1 - 31/12/2012
ύλνιν

Θύθινο εξγαζηώλ
Κηθηά θέξδε
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ
Θέξδε/(Εεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

582.908
162.878
(18.182)
(90.159)
(99.102)

-

582.908
162.878
(18.182)
(90.159)
(99.102)

610.523
187.182
(35.404)
(106.618)
(106.980)

12.989
5.479
2.368
(1.594)
(2.170)

623.512
192.661
(33.036)
(108.212)
(109.150)

27
(57.383)
(57.109)

263
(21.014)
(21.033)

Θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

(98.874)
(228)

-

(98.874)
(228)

(101.120)
(5.860)

(3.668)
1.498

(104.788)
(4.362)

(57.109)

(21.033)

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

1.121
(97.981)

-

1.121
(97.981)

3.430
(103.550)

(2.170)

3.430
(105.720)

291
(56.818)

(254)
(21.287)

Θαηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

(97.792)
(189)

-

(97.792)
(189)

(97.690)
(5.860)

(3.668)
1.498

(101.358)
(4.362)

(56.818)

(21.287)

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξώ)

(1,1436)

-

(1,1436)

(1,1883)

(0,0431)

(1,2314)

(0,6606)

(0,2472)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ζε Δπξώ
Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

-

-

-

-

-

-

-

-

12.643

-

12.643

329

3.213

3.542

89

376

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)
1. Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο απηώλ παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 5 ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2013.
2. ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δαλεηαθώλ ηνπο ζπκβάζεσλ, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ΓΔΙΣΑ Α.Β.Δ.Δ, EVEREST A.E. θαη GOODY’S A.E. έρνπλ πξνβεί ζηε ζύζηαζε ελερύξνπ επί επηιεγκέλσλ εκπνξηθώλ ηνπο ζεκάησλ πξνο εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηαθώλ ηνπο δαλείσλ, ελώ επηπξόζζεηα ε ΓΔΙΣΑ έρεη εγγξάςεη θαη πξνζεκεηώζεηο επί ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ ηεο.
3. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2013 θαη ηελ 31/12/2012 ήηαλ 27 άηνκα.
Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2013 ήηαλ 5.266 άηνκα, ελώ ζηηο 31/12/2012 ήηαλ 5.570 άηνκα.
4. Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο :
ΠΗΛΑΘΑ ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΩΛ ΤΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΡΩΛ
ΟΚΗΙΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
9.885
4.610
α) Έζνδα
17.897
72
β) Έμνδα
4.082
21.624
γ) Απαηηήζεηο
7.786
856
δ) Τπνρξεώζεηο
3.690
1.188
ε) πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
5. Σν ζέκα έκθαζεο ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κε ζθνπό ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ όξσλ επί πθηζηάκελσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, θαη όηη νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηνπ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαηίζεηαη ζηηο
ζεκεηώζεηο 29 θαη 39 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ).
6. Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε εκείσζε 3(α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 16 Οθησβξίνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε ηνπ 31,45% πνπ θαηείρε ν Όκηινο (κέζσ ηεο HELLENIC CATERING Α.Δ.), ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ (θιάδνο εζηίαζεο), ΣΑΤΡΟ ΛΔΛΓΟ Α.Δ.ζηνλ θάηνρν ηνπ πιεηνςεθηθνύ πνζνζηνύ, έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 4 εθαη. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο
αλήιζε ζε θέξδνο € 3,9 εθ ζε εηαηξηθό επίπεδν θαη ζε δεκηά € 4,2 εθ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. Ωο εθ ηνύηνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα.
7. Σα θνλδύιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ησλ ζεκεηώζεσλ επί απηώλ έρνπλ αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΙΠ 19 θαη ΓΙΠ 8 ώζηε λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα εμαηηίαο ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΙΠ 19 "Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο". Παξαπέκπνπκε ζηε εκείσζε 2.4(α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
8. Γελ πθίζηαληαη εθθξεκείο αγσγέο, αηηήζεηο ή πξνζθπγέο ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ A.E.
9. Ζ εηαηξεία έρεη ειερζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008.
10. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31/12/2013 πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη πξνβιέςεηο: i. Πξνβιέςεηο γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ (€ 1.728) θαη ii. Ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ Όκηιν (€ 2.450).
11. Δληόο ηνπ 2013 ελζσκαηώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε εμαγνξαζζείζα εηαηξεία ΘΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΛΔΡΑΣΕΗΩΣΗΑ Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε από 01/11/2013), θαζώο θαη ε λεντδξπζείζα ζπγαηξηθή VIVARTIA USA INC (1ε ελνπνίεζε από 10/07/2013), αιιά θαη νη λεντδξπζείζεο ζπγγελείο EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC (1ε ελνπνίεζε από
06/03/2013), EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING (1ε ελνπνίεζε από 24/07/2013) θαη EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC (1ε ελνπνίεζε από 31/07/2013).
Δληόο ηνπ 2013 εθπνηήζεθαλ νη ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο ΠΔΡΑΚΑ Α.Δ. (ηελ 01ε/04/2013), ΣΕΗΟΒΑΛΛΗ Α.Δ. (ηελ 11ε/04/2013), ΘΔΛΣΡΗΘΟ ΠΔΡΑΚΑ Α.Δ. (ηελ 14ε/05/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΡΚΟΤ Α.Δ. (ηελ 02ε/08/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΙΑΣΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. (ηελ 17ε/12/2013) θαη ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΙΑΣΔΗΑ ΚΔΓΑΡΩΛ Α.Δ. (ηελ 20ε/12/2013) κε ζπλέπεηα ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ εηαηξεηώλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
12. ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 θαη επόκελα ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηελ από ηελ 9/5/2007 απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ε Δηαηξεία πξνέβε ηελ πεξίνδν 6/6/2007 έσο 8/6/2007 ζηελ αγνξά 28.147 ηδίσλ κεηνρώλ ζπλνιηθήο αμίαο € 478.
13. Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηό ελζσκάησζεο 92,08% ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα.
14. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιύνληαη σο εμήο:
Ο ΟΚΗΙΟ
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1/ - 31/12/2013
1/1/ - 31/12/2012
1/1/ - 31/12/2013
1/1/ - 31/12/2012
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ
1.477
1.821
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
367
(367)
367
(367)
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεώζεσλ παξνρώλ πξνζσπηθνύ
(262)
2.834
16
50
Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
(300)
(858)
(77)
63
Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί ησλ αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) ιόγσ ηεο κεηαβνιήο
ζηνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή
(161)
(15)
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
1.121
3.430
291
(254)
Καξνύζη, 28/3/2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

O ΓΔΛΗΘΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΟΚΗΙΟΤ

Ο Γ/ΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΟΚΗΙΟΤ

ΔΤΘΤΚΗΟ Θ. ΚΠΟΤΙΟΤΣΑ
ΑΓΣ: ΑΘ 638231

ΗΩΑΛΛΖ Λ. ΑΡΣΗΛΟ
ΑΓΣ:  686562

ΛΗΘΖΣΑ Η. ΠΟΘΟΤΙΑΘΖ
ΑΓΣ: ΑΔ 003583

ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΟΡΦΑΛΟ
ΑΓΣ: ΑΗ 624159

