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I. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της  31ης Δεκεμβρίου 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  σημ.          2015 2014 

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 

  

 

 

Ενσώματα πάγια  8 13.841.056   - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 1.496   - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  10 194.183 - 

Λοιπές απαιτήσεις 12 36.596 - 

Σύνολο μη – κυκλοφορούντος ενεργητικού  14.073.331   

 

0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 11 3.870.244 - 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  12 5.864.312 662 

Απαίτηση από λοιπούς φόρους 12 24.503 - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 182.942 14.117 

Σύνολο  κυκλοφορούντος ενεργητικού  9.942.001 14.779 

Σύνολο ενεργητικού  24.015.332 14.779 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 5.427.025   79.110 

Λοιπά αποθεματικά 15 9.071.045 94 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   3.598.781 (68.477) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   18.096.851 10.727 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  16 740.238 - 

Επιχορηγήσεις 17 1.464.128 - 

Σύνολο  μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.204.366 0 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 2.848.210 4.052 

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 23 865.905 - 

Σύνολο  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  3.714.115 4.052 

Σύνολο υποχρεώσεων   5.918.481 4.052 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  24.015.332 14.779 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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II. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την χρήση που  έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  σημ. 2015                                  2014 

    

Πωλήσεις  7 17. 066.770 - 

Κόστος πωληθέντων  19 (14.150.778) - 

Μικτό κέρδος  2. 915.992 0 

Λοιπά έσοδα 22 130.241 - 

Έξοδα διοίκησης  19 (712.025) (6.774) 

Λοιπά έξοδα  22          (1.786) - 

Λειτουργικά αποτελέσματα  2.332.422 (6.774) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 783  7 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (4.432)  - 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (3.649) 7 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος  2.328.773 (6.767) 

Φόρος εισοδήματος 23 

 

2.067.679 - 

    

Κέρδη χρήσεως  4.396.452 (6.767) 

    

    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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III. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε Ευρώ  σημ. 2015                                  2014 

    

Κέρδη χρήσεως  4. 396.452 (6.767) 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν στα 

αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους: 

   

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 16 10.302 - 

Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος 10 (2.988) - 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος χρήσης μετά από φόρους 

 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο 

 7.314 

 

4.403.766  

0 

 

(6.767) 

    

    

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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IV. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

 
 

 

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό  

Κεφάλαιο 

(σημ. 14) 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

     

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 79.110 94 (61.710) 17.494 

Καθαρό κέρδος /(ζημιά) χρήσης -  (6.767) (6.767) 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο    (6.767) (6.767) 

Συναλλαγές με μετόχους      

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους  - - - 0 
     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 79.110 94 (68.477) 10.727 
     

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 79.110 94 (68.477) 10.727 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης -  4.396.452 4.396.452 

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού 

-  7.314 7.314 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο   4.403.766  4.403.766 

Συναλλαγές με μετόχους      

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ 5.347.915 9.070.951 (736.508) 13.682.358 

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους 5.347.915 9.070.951 (736.508) 13.682.358 

     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 5.427.025 9.071.045 3.598.781 18.096.851 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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V. Κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

 
Ποσά σε Ευρώ σημ. 2015 2014 

    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη Χρήσεως  4.396.452   

 

(6.767) 

Προσαρμογές για:    

Φόρο   23 (2.067.679) - 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  8 928.853 - 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  9 1.590 - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 17 (88.865) - 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21             (783) (7) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 4.432 - 

  3.174.000 (6.774) 

    

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων    29.734 - 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων   (5.855.701) 3 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων   2.843.561 4.051 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  35.470 - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (4.432) - 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  222.632 (2.720) 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 8 (52.766) - 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 (994) - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 21 783 7 

Δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  (830) - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (53.807) 7 

    

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   168.825 (2.713) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   14.117 16.830 

Ταμειακά διαθέσιμα λήξης χρήσεως  182.942 14.117 

    

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

Γενικές πληροφορίες 

 

Η ΒΕΠΑΛ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (η Εταιρεία)  εδρεύει στην 

Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα και οι κύριες εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη θέση Βατερή 

στο 5ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε ενοικιαζόμενες  εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 

κτίρια εμβαδού 15.617 m2,σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 41.102 m2, με αντικείμενο την βαφή 

ρόλων αλουμινίου. 

Με το από 17 Απριλίου 2015 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των  μετόχων της εταιρίας  

αποφασίσθηκε η απορρόφηση του κλάδου παραγωγής «Βαμμένων Προϊόντων» της εταιρίας 

ΕΛΒAΛ ΑΕ με ΑΦΜ 09400416 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920 και του Ν.Δ 1297/72 

και με ημερομηνία ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/12/2014. Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με 

κωδικό αριθμό καταχώρησης 355300 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης  36588/30.04.2016. 

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην θέση Βατερή στη Θήβα Βοιωτίας βρίσκονται οι γραμμές 

παραγωγής που παράγουν : 1) Βαμμένους ρόλους Αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονική 

χρήση, ψευδοροφές, επενδύσεις κτιρίων 2)Φύλλα Αλουμινίου που προορίζονται για την 

αυτοκινητοβιομηχανία . 

Τον Φεβρουάριο του 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 

«Β.ΕΠΕ.Μ Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων » αποφάσισε την τροποποίηση της ονομασίας 

της εταιρείας σε «ΒΕΠΑΛ Α.Ε Βιομηχανία Επεξεργασίας  Αλουμινίου» καθώς και τον σκοπό της. 

Σκοπός της Εταιρίας είναι:  Η βαφή προϊόντων ελάσεως μετάλλων υπό μορφή  ρόλλων και φύλλων, 

η κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο ή λοιπά μέταλλα ή και από άλλες ύλες , κάθε 

συναφής, σχετική ή παρεμφερής προς τα ανωτέρω εργασία. 

Επίσης, η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής, η οποία επιδιώκει τους ιδίους ή 

παρεμφερείς σκοπούς. 

Μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε . Οι 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε . Η Εταιρεία όπως και η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 

ανήκουν στον Όμιλο της VIOHALCO SA/NV, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύεται στο 

Χρηματιστήριο EURONEXT του Βελγίου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 2.  Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν στη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (“ΔΠΧΑ”) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 6η Ιουνίου 2016.   

 

 

3.          Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. 
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4.  Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση να 

παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζει την εφαρμογή λογιστικών 

αρχών, καθώς και των καταχωρημένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και 

εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδη επίδραση 

στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, 

περιγράφονται παρακάτω: 

(α) Φόρος εισοδήματος (σημ. 23) 

Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και 

υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση 

που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από 

τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και 

τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών 

διαφορών κυρίως ως προς την ανάκτηση της φορολογικής απαίτησης έλαβε χώρα. 

(β) Αποθέματα (σημ. 11) 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις ως προς τον υπολογισμό της ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 (γ)        Απομείωση 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την τυχόν απομείωση των περιουσιακών στοιχείων 

που δεν επιμετρώνται σε εύλογες αξίες (Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός, Αϋλα πάγια στοιχεία,), για 

τυχόν απομείωση. Ειδικά για τα Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό, η Εταιρεία προβαίνει σε αξιολόγηση 

της ανακτησιμότητας τους με βάση την αξία χρήσεως της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 

στην οποία εντάσσονται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Η υπολογιζόμενη αξία χρήσεων βασίζεται 

σε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η Διοίκηση και ως εκ τούτου είναι ευαίσθητη 

στην επαλήθευση ή μη προσδοκιών που αφορούν στην επίτευξη στόχων πωλήσεων, ποσοστών 

μικτού περιθωρίου, λειτουργικών αποτελεσμάτων, συντελεστών ανάπτυξης και προεξόφλησης των 

εκτιμώμενων ταμειακών ροών.  

 (δ) Προβλέψεις (σημ. 16) 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης 

εκτίμησης της Διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και 

αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.  

(ε) Επιμέτρηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού (σημ. 16) 

Η υποχρέωση βασίζεται σε βασικές αναλογιστικές παραδοχές.  

(στ) Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Ένας αριθμός από λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις απαιτούν την μέτρηση της εύλογης αξίας 

και για τα χρηματοοικονομικά και για τα μη-χρηματοοικονομικά μέσα και υποχρεώσεις. 

Όταν επιμετράται η εύλογη αξία ενός μέσου ή μιας υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως επι το 

πλείστον τιμές ενεργού αγοράς. Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα ιεράρχησης ως 

εξής: 

Α΄ Επίπεδο: Τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

Β΄ Επίπεδο: Άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα. 
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Γ΄ Επίπεδο: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα για στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Στο Β΄ Επίπεδο εντάσσονται τα δεδομένα τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 

στο Α΄ Επίπεδο αλλά τα οποία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στο επίπεδο αυτό 

κατατάσσονται τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία βασίζονται 

σε τιμές από μεσίτες.  

Στο Γ΄ Επίπεδο εντάσσονται οι μη παρατηρήσιμες τιμές. Η εύλογη αξία μετοχών που δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις της Εταιρείας όσον 

αφορά στη μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος βαθμός 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και το επιτόκιο προεξόφλησης. Οι εύλογες αξίες των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον 

επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 

μέσων. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές μεταξύ επιπέδων εύλογης αξίας στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς στην οποία έχει επέλθει η μεταβολή. 

5. Βάση επιμέτρησης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

6. Σημαντικές λογιστικές αρχές 

Η Εταιρεία εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές αρχές για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται 

οι οικονομικές καταστάσεις, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 

προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική 

για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν 

είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας: 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) “Παροχές σε εργαζομένους”. Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού 

των ετών που παρέχεται η εργασία. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Κύκλος 2010 - 2012: 
 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 6 ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων 

του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 

ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο 

υπηρεσίας».  

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για 

ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».  

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 

που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

ΔΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί τομείς”: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

ΔΠΧΑ 13 “Επιμέτρηση εύλογης αξίας”: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει 

τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των 

τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

ΔΛΠ 16 “Ενσώματα πάγια” και ΔΛΠ 38 “Άυλα περιουσιακά στοιχεία”: Και τα δύο πρότυπα 

τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 
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αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.  

ΔΛΠ 24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών”: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να 

συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 

στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος 2011-2013: 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 4 ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων 

του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

ΔΠΧΑ 1 “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”: Η 

τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός 

υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του 

οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 

επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια 

έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει 

των ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις 

οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

ΔΠΧΑ 13 “Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας”: Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 

χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση”, ή το ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 

“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση”.  

ΔΛΠ 40 “Επενδύσεις σε ακίνητα”: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη 

συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 

“Συνενώσεις επιχειρήσεων” όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40 

“Επενδύσεις σε ακίνητα”, τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, ανεξάρτητα 

μεταξύ τους 

 

6.1 Ξένο νόμισμα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής.  

Τα χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού. Μη-χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρούνται σε εύλογες 

αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

ίσχυαν κατά την ημέρα όπου αποφασίστηκε η εύλογη τους αξία. Τα κέρδη και οι ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές, γενικά αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Μη-

χρηματικά στοιχεία τα οποία επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο νόμισμα δεν μετατρέπονται.  

Γενικά, οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή των παρακάτω, 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (εκτός από την απομείωση τους, στην 

περίπτωση κατά την οποία οι συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται από το Συνολικό Εισόδημα 

στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων). 
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 Χρηματοοικονομική υποχρέωση προοριζόμενη ως αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης σε 

εταιρεία σε ξένο νόμισμα, στο βαθμό όπου η αντιστάθμιση αυτή είναι αποτελεσματική. 

 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών στο βαθμό όπου η αντιστάθμιση αυτή είναι αποτελεσματική. 

 

 

6.2 Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός 

(α)      Αναγνώριση και μεταγενέστερες δαπάνες 

Τα γήπεδα και τα κτίρια στα οποία η εταιρία ασκεί την παραγωγική της δραστηριότητα ανήκουν στην 

μητρική ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε και ενοικιάζονται στην 

εταιρία .Ο λοιπός  εξοπλισμός επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις 

και τυχόν συσσωρευμένες απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που 

σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. Το κόστος των 

ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, της άμεσης εργασίας και 

οποιουδήποτε άλλου κόστους απαιτείται ώστε να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση λειτουργικής χρήσης 

καθώς και τα τυχόν κόστη δανεισμού.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση των ενσώματων παγίων ή αναγνωρίζονται ως 

ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

στην Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το 

κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

όταν πραγματοποιείται. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα και στο κονδύλι ‘Λοιπά 

έσοδα εκμετάλλευσης’ ή ‘Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης’ ανάλογα με την περίπτωση. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 

απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

(β) Αποσβέσεις 

 Οι αποσβέσεις των  στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με 

ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι 

ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

στοιχείων είναι ως εξής: 

   

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 5 - 20 έτη 

-     Αυτοκίνητα                                   4 - 6 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5 - 7 έτη 

 

Η μέθοδος απόσβεσης, οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων αναθεωρούνται και 

προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 

 

 (α) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

συσσωρευμένες απομειώσεις. Δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

(β) Λοιπά άυλα πάγια  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά και έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης της αξίας τους. 
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(γ) Απόσβεση  

Απόσβεση είναι η διαγραφή του κόστους των άυλων παγίων και διενεργείται με βάση τη σταθερή 

μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι 

αποσβέσεις γενικώς αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ενώ η υπεραξία 

δεν αποσβένεται.   

Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι 3-4 έτη.   

 

6.4 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού 

κόστους και περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής και μετατροπής και όλα τα άμεσα έξοδα για να 

έλθουν τα αποθέματα στην τωρινή του κατάσταση.  Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται 

στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 

και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

6.5 Χρηματοοικονομικά μέσα  

Η Εταιρεία ταξινομεί μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία στις παρακάτω κατηγορίες: 

“Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων”, “Διαθέσιμα και απαιτήσεις”, 

“Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση”. 

Η Εταιρεία ταξινομεί μη-παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατηγορία “Λοιπές 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις”. 

(α)  Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Η Εταιρεία αρχικά αναγνωρίζει τα Διαθέσιμα και απαιτήσεις την ημερομηνία που 

πραγματοποιούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται κατά την ημέρα 

συναλλαγής.  

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο όταν χάνονται συμβατικά 

δικαιώματα για την είσπραξη του ή μεταφέρει το δικαίωμα των συμβατικών εισπράξεων σε μια 

συναλλαγή όπου μετέπειτα όλοι οι κίνδυνοι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας θα μεταφερθούν ή ούτε 

μεταφέρει ούτε διατηρεί τους κίνδυνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας και δεν διατηρεί τον 

έλεγχο πάνω στο μεταφερόμενο στοιχείο. 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές τις 

υποχρεώσεις πληρωθούν ή ακυρωθούν ή λήξουν. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις απαλείφονται και ένα καθαρό ποσό εμφανίζεται στη Κατάσταση 

Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Θέσης τότε και μόνο τότε, αν η Εταιρεία έχει το έννομο δικαίωμα 

να το κάνει αυτό και έχει ως σκοπό είτε να προβεί σε εκκαθάριση τους είτε να ρευστοποιήσει το 

στοιχείο και επακόλουθα να τακτοποιήσει την υποχρέωση. 

(β)  Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία – επιμέτρηση  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο αναγνωρίζεται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν έχει 

καταταχτεί ως κατεχόμενο για εμπορία  ή είχε έτσι ορισθεί κατά την αρχική του αναγνώριση. Έξοδα 

που συνδέονται άμεσα με την συναλλαγή καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιηθούν. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων επιμετρούνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές τους συμπεριλαμβανομένου τόκων 

ή μερισμάτων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
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Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Τα στοιχεία αυτά αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία πλέον εξόδων που συνδέονται άμεσα με 

την συναλλαγή. Σε συνέχεια της αρχικής αναγνώρισης, τα διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές τους, 

εκτός απομειώσεων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στο αποθεματικό 

“Εύλογης αξίας”. Όταν τα στοιχεία αυτά πάψουν αν αναγνωρίζονται ή πωληθούν, το κέρδος ή η ζημιά 

του αποθεματικού στα Ίδια Κεφάλαια μεταφέρεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. 

(γ)  Μη-παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις – επιμέτρηση  

Οι μη-παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν το δανεισμό και 

καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, πλέον τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου.  

(δ)  Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια.  Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του ποσού της 

αύξησης. 

 

6.6 Απομείωση  
 

(α) Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που δεν 

απεικονίζονται σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων, εξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς για 

να αποφασιστεί αν συντρέχουν αντικειμενικές ενδείξεις για απομείωση. 

Αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο έχει απομειωθεί περιλαμβάνουν: 

 πτώχευση ενός οφειλέτη ή τον χαρακτηρισμό του ως ανεπίδεκτος είσπραξης, 

 αναπροσαρμογή ποσού οφειλής λόγω αλλαγής των όρων πληρωμής του, 

 ενδείξεις ότι λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών ο οφειλέτης ή εκδότης θα περάσει στην 

χρεοκοπία, 

 αρνητικές εξελίξεις στο τρόπο πληρωμής οφειλετών ή εκδοτών.  

 η εξαφάνιση ενεργής αγοράς για μια μετοχή ή 

 παρατηρήσιμα δεδομένα που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες 

μελλοντικές ροές ενός συνόλου χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούμενα σε αναπόσβεστο κόστος 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένδειξη για απομείωση των στοιχείων αυτών και σε επίπεδο ανεξάρτητου 

περιουσιακού στοιχείου και σε επίπεδο συνόλου. Όλα τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία 

εξετάζονται για απομείωση.  

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών στο πραγματικό 

επιτόκιο προεξόφλησης του. Η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

και σε σχετική πρόβλεψη. Όταν η Εταιρεία αποφασίζει πως δεν συντρέχει λόγος ρεαλιστικής 

επαναφοράς της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, η πρόβλεψη διαγράφεται. Εάν το ποσό 
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της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή συνδέεται με ένα αντικειμενικό γεγονός που συνέβη μετά 

την αρχική απομείωση τότε η απομείωση που αρχικά είχε αναγνωριστεί αντιστρέφεται στην 

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  

Η απομείωση στα Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζεται με την 

μεταφορά της συσσωρευμένης ζημιάς από το αποθεματικό “Εύλογης αξίας” στα αποτελέσματα. Το 

ποσό που μεταφέρεται στα αποτελέσματα είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον όποιας απομείωσης είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα. Αν η εύλογη αξία μιας μετοχής που απεικονίζεται ως χρηματοοικονομικό στοιχείο 

διαθέσιμα προς πώληση μεταγενέστερα αυξηθεί και η αύξηση αυτή συνδέεται με ένα αντικειμενικό 

γεγονός που συνέβη μετά την αρχική απομείωση τότε η απομείωση που αρχικά είχε αναγνωριστεί 

αντιστρέφεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Διαφορετικά η απομείωση 

αντιστρέφεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 (β) Μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Για τα μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με εξαίρεση, τα αποθέματα και την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η αξία απομείωσης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 

κλεισίματος για τυχόν απομειώσεις. Η υπεραξία εξετάζεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο για απομείωση. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί 

να μην είναι ανακτήσιμη. 

Το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας ταμειακών ροών είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ της αξίας χρήσης του και της εύλογης αξίας του μείον τυχόν κόστη πώλησης του. Η αξία 

χρήσης βασίζεται στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες στην παρούσα αξία 

τους, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων που αντανακλά τις τρέχουσες 

αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα με το 

περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα ταμειακών ροών. 

Απομείωση αναγνωρίζεται εάν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό. 

Η απομείωση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.  

Η απομείωση της υπεραξίας δεν αντιστρέφεται. Η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας 

τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν 

υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε 

προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

 

6.7 Φόρος εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο και 

υπολογίζεται με βάση την φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα 

αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα 

Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ‘Ίδια Κεφάλαια’. 

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου 

εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο φόρο πληρωτέο προηγούμενων χρήσεων. 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Δεν λογίζεται 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος σε: 
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 προσωρινές διαφορές στην αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 

εκτός επιχειρηματικής συνένωσης η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό 

ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  

 προσωρινές διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε συμμετοχές, και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

στο βαθμό που η Εταιρεία είναι σε θέση να ελέγξει το χρόνο της αντιστροφής των προσωρινών 

διαφορών και είναι πιθανό ότι αυτές δεν θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον. 

 προσωρινές διαφορές προερχόμενες από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται στην έκταση 

στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς και μειώνονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον 

πιθανό το όφελος αυτό να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι 

σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζεται 

στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις μπορούν να απαλειφούν μόνο αν 

εκπληρώνονται συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

6.8 Παροχές προσωπικού 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη εργασίας 

του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο νομικό 

πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 

εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της μελλοντικής 

παροχής για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους, μείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.  

Ο υπολογισμός της καθορισμένης παροχής γίνεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (“projected unit credit method”).  

Οι μεταβολές που προκύπτουν στην υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, που 

αποτελούνται κυρίως από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, καταχωρούνται άμεσα στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αφορά  Ευρωπαϊκά 

ομόλογα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου “I Boxx AA-rated Euro corporate bond 10+year”. Τόκοι και 

άλλα έξοδα που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. 

Όταν οι παροχές ενός προγράμματος μεταβληθούν ή το πρόγραμμα συρρικνωθεί, η μεταβολή  που 

συνδέεται με το κόστος προϋπηρεσίας ή το κέρδος / ζημιά από την συρρίκνωση του καταχωρείται 

άμεσα στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημιές από την τακτοποίηση ενός 

προγράμματος όταν αυτή πραγματοποιηθεί. 

(δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν χωρίς την 

θέληση τους πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 
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δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 

τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.  

6.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους 

όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 

αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

“Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις” ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα στα “Λοιπά έσοδα” με την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

6.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης 

εκτίμησης της Διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και 

αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

6.11  Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις χρηματοδότησης παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 

ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μετά την αναγνώριση τους 

τα μισθωμένα πάγια κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 

στις “Υποχρεώσεις”. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές 

μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που 

αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης 

ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 

μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

6.12 Αναγνώριση εσόδων 
 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 

έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι εύλογα εξασφαλισμένη και οι 

σχετιζόμενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Σε 

περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 

στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από μισθώσεις 

Τα έσοδα από μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της 

μίσθωσης. 
 

 

 

6.13 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αποτελούνται κυρίως: 
 

 Έσοδα από τόκους 

 Έξοδα από τόκους 

 Συναλλαγματικές διαφορές  

 Κέρδη / ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

 Κέρδη / ζημιές από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη μέσω 

αποτελεσμάτων 

 Απομειώσεις συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων 

 Προμήθειες έξοδα τραπεζών 

 

Τα  έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Τα 

μερίσματα, λογίζονται ως έσοδο όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους με την έγκριση από 

τη Γενική Συνέλευση ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 

 

6.14 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 

 

Έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και έχουν γίνει τροποποιήσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα και Διερμηνείες 

η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.  Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε πρόωρη υιοθέτηση των 

Προτύπων αυτών. Τα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις που αναμένεται να έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

α) ΔΠΧΑ 9 “ Χρηματοοικονομικά μέσα” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018): Το Πρότυπο αυτό πρόκειται να αντικαταστήσει το 

ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων”. Η Εταιρεία εξετάζει την ενδεχόμενη επίπτωση 

από την εφαρμογή του Προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 “ 

Χρηματοοικονομικά μέσα” δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β) ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017): Το Πρότυπο αυτό καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για να αποφασίσει κανείς για τι ποσό και πότε ένα έσοδο αναγνωρίζεται ενώ αντικαθιστά την 

υπάρχουσα καθοδήγηση σχετικά με την αναγνώριση των εσόδων που παρέχεται στο ΔΛΠ 18 

“Έσοδα”, στο ΔΛΠ 11 “Συμβάσεις κατασκευής έργων” και την Διερμηνεία 11 “Προγράμματα 

πιστοποιήσεων πελατών”. Η Εταιρεία εξετάζει την ενδεχόμενη επίπτωση από την εφαρμογή του 

Προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες”  δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

γ) ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 

1η Ιανουαρίου 2019): Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. 

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το 

ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο 
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απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις 

μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 

ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

δ) Τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 «Αποσαφήνιση των Αποδεκτών Μεθόδων 

Απόσβεσης». Η τροποποίηση του ΔΛΠ 16 ορίζει ρητά ότι οι βασισμένες στα έσοδα μέθοδοι 

απόσβεσης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η 

τροποποίηση του ΔΛΠ 38 εισάγει το μαχητό τεκμήριο ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων 

στα έσοδα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι κατάλληλη. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 με μελλοντική ισχύ και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. 

 ε) Τροποποίηση ∆ΛΠ 27  «Μέθοδος καθαρής θέσης στις ατοµικές οικονομικές καταστάσεις». 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών 

οικονοµικών καταστάσεων. Αυτή η τροποποίηση ισχύει μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.  Οι τροποποιήσεις  έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή της. 

στ) Τροποποίηση του ΔΛΠ 1  «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση αυτή 

σκοπεύει στη βελτίωση των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει 

των ΔΠΧΠ (Disclosure initiative). Η τροποποίηση  έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τίθεται σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων ΔΠΧΑ (2012 -2014) 

Ο κύκλος αναβαθμίσεων ισχύει μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή του. Ο κύκλος αναβαθμίσεων είναι μια συλλογή από τροποποιήσεις 

των παρακάτω ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

Διακοπείσες  δραστηριότητες”. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή 

ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς 

διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει 

να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 “Χρηματοοικονομικά μέσα, Γνωστοποιήσεις”. Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες 

οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για 

εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί 

συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις 

ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους”. Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το 

επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία 

αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά”. Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του 

«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 
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7. Πωλήσεις 
 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται από τo εργοστάσιο στον Άγιο Θωμά. Οι προορισμοί 

των προϊόντων της Εταιρείας απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. €) 

  2015 

Γεωγραφική Περιοχή Αξία % 

Ελλάδα 17.067 100,00% 

Εξωτερικό - 0,00% 

Σύνολο 17.067 100,00% 

            
Ποσά σε Ευρώ   31/12/2015         31/12/2014 

Πωλήσεις αγαθών                145.461                         - 

Πωλήσεις υπηρεσιών           16.921.309                         - 

Σύνολο           17.066.770                         - 

    

 

 

8.           Ενσώματα πάγια  

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2015 

αναλύονται: 

 

 
Ποσά σε Ευρώ Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα 

και 

εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 - - - - - 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 - - - - - 

           

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 - - - - - 

      

Ποσά σε Ευρώ 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα 

και 

εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - - - - - 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ  14.488.805 119.014 64.416 490.517 15.162.752 

Προσθήκες 20.666 - 14.125 17.975 52.766 

Ανακατανομές 490.517   (490.517) - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 14.999.988 119.014 78.541 17.975 15.215.518 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 - - - - - 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ (434.563) (3.078) (7.968) - (445.609) 

Αποσβέσεις περιόδου (903.617) (8.961) (16.275) - (928.853) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 (1.338.180) (12.039) (24.243) 0 (1.374.462) 

           

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 13.661.808 106.975 54.298 17.975 13.841.056 

      

 

Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  Έξοδα 

ιδρύσεως 

Λογισμικό Σύνολο 

 

     
Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014  - - - 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014  - 

 

- 

 

- 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014  - - - 

     
     
     
Ποσά σε Ευρώ  Έξοδα 

ιδρύσεως 

Λογισμικό Σύνολο 

 

     
Κόστος     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015  - - - 

Προσθήκες  - 994 994 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ  - 2.826 2.826 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015  - 3.820 3.820 

     

Συσσωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015  - - - 

Αποσβέσεις περιόδου  - (1.590) (1.590) 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ   (734) (734) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015  - (2.324) (2.324) 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015  - 1.496 1.496 

     

 

10. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην 

ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό έχουν ως 

κατωτέρω: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις               194.183 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - - 

Σύνολο               194.183 - 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωρινών διαφορών βάσει των οποίων σχηματίσθηκαν οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναμένεται να αναστραφούν σε διάστημα 

πέραν του έτους. 

 

Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πριν τον συμψηφισμό 

τους έχουν ως παρακάτω: 

 
Κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και (υποχρέωσης) 

      

      

Ποσά σε Ευρώ 
Υπόλοιπο 

1/1/2014 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

αποτελ/των 

(Χρέωση) / 

πίστωση ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 

31/12/2014 

Απορρόφηση 
κλάδου 

ΒΑΦΗΣ 

(Χρέωση) 
/ πίστωση 

αποτελ/τω

ν 

(Χρέωση) / 
πίστωση 

ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 

31/12/2015 

Ενσώματα πάγια - - - - (2.929.317) 2.908.479 - (20.838) 

Αυλα πάγια - - - - 6.985 (6.633) - 352 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού  - - - - 185.918 31.739 (2.988) 214.669 

 - - - - (2.736.414) 2.933.585 (2.988) 194.183 

 

 

11. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα  της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/204  
Προϊόντα έτοιμα  617.955 -  

Α΄& Β΄ ύλες- αναλώσιμα υλικά- ανταλλακτικά  

& είδη συσκευασίας   
3.240.327 

- 
 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 11.962   

Σύνολο 3.870.244 - 

    

Δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων.  

 

 
12. Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014  αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Πελάτες  2.991 - 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.24) 5.449.545 - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 5.452.536 - 

Πλέον:   

Λοιπές προκαταβολές 868 - 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 24.503 - 

Λοιποί χρεώστες 410.908 662 

Σύνολο 436.279 662 

   

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 36.596 - 

Σύνολο 36.596 - 

   

   

Σύνολο απαιτήσεων 5.925.411 662 
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Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Πληροφορίες για 

τον πιστωτικό κίνδυνο σημείωση 27.      

 

 
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 

αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Διαθέσιμα στο ταμείο 94   - 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές  καταθέσεις (καταθέσεις όψεως) 182.848 14.117 

Σύνολο 182.942 14.117 

   
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν καταθέσεις όψεως με διάρκεια μικρότερη των 

3 μηνών. 

 

 

 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε ποσό €79.110 και αναλύεται σε 

27.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,93 / ανά μετοχή.  

 

Στις 17 Απριλίου 2015 και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την απορρόφηση του κλάδου ΒΑΦΗΣ αποφασίστηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου που ανέρχεται 

σε €5.347.915,11 με έκδοση 1.825.227 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,93 εκάστη. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε €5.427.025,11, και διαιρείται σε 

1.852.227 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93 εκάστη. 

 

 

15. Λοιπά αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 και οι μεταβολές 

τους εντός των χρήσεων αυτών αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ Ειδικά  

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
Σύνολο 

    
Υπόλοιπο στις 

 1 Ιανουαρίου 2014 

 

94 

 

- 

 

94 

 

Υπόλοιπο στις  

31 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

94 

 

 

- 

 

  

94 

    

Υπόλοιπο στις  

1 Ιανουαρίου 2015 

 

94 

 

- 

 

94 

Απορρόφηση κλάδου 

ΒΑΦΗΣ 

- 9.070.951 9.070.951 

Υπόλοιπο στις 

 31 Δεκεμβρίου 2015 

 

94 

 

9.070.951 

 

9.071.045 
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16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

 Συνταξιοδοτικές παροχές 
 

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, 

τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου.  

Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η 

πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα 

ήταν πληρωτέα σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας λόγω καταγγελίας της συμβάσεως 

εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Στην Ελλάδα αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται.  Η 

Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη 

αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η εμφανιζόμενη 

υποχρέωση παροχών προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύεται ως 

ακολούθως: 

 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Υποχρεώσεις Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για:   

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων  υποχρεώσεων  740.238 - 

   

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό   

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  715.070 - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (σημ. 20) 35.470 - 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 750.540 - 

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  

αναγνωρισμένη στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

 

 (10.302)                        

 

- 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 740.238 - 

   

 

 

 

 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 

  

Συνταξιοδοτικές παροχές 35.470 - 

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  14.117 - 

Τόκος στην υποχρέωση  5.146 - 

Κόστος επιπλέον παροχών 32.595 - 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο (16.388) - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων   35.470 - 

   

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,0% - 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,0% - 

 

Αν είχε χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% χαμηλότερο τότε η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου θα ήταν κατά 10,4% υψηλότερη. Αν είχε 

χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% υψηλότερο τότε η παρούσα αξία της υποχρέωσης της 

Εταιρείας στο τέλος της περιόδου θα ήταν κατά 9,3% χαμηλότερη. 
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17. Επιχορηγήσεις 

 

Οι εμφανιζόμενες επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί έναντι επενδύσεων σε ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα και η κίνησή τους εντός της χρήσεως 2015 έχει ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως - - 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ   1.552.993 - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (88.865)  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.464.128 - 

 

 Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα σταδιακά με την καταχώρηση αντίστοιχων εξόδων.  

 

 

 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου  

2015 και 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Προμηθευτές  2.280.384 - 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.24) 61.769 - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 167.839 - 

Πιστωτές διάφοροι 70.055 - 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 155.457 - 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού           5.430  

Λοιποί φόροι και τέλη 107.276 - 

Σύνολο 2.848.210 - 

 

Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο ρευστότητας 

παρουσιάζονται στην σημείωση 27. 

 

 

 

19. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 επιμερίζονται μεταξύ κόστους 

πωληθέντων και διοικητικής λειτουργίας ως ακολούθως: 
 

31/12/2014 

Ποσά σε Ευρώ 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

    

Ενοίκια - 327 327 

Αμοιβές-Παροχές Τρίτων - 2.250 2.250 

Λοιπά έξοδα - 4.197 4.197 

Σύνολο - 6.774 6.774 

 

 

 

 

 

 

   



ΒΕΠΑΛ A.E. 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  

  24 

 

 

31/12/2015 
Ποσά σε Ευρώ Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

    

Παροχές σε εργαζόμενους (σημ.20) 2.244.873 359.942 2.604.815 

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 8.342.658   8.342.658 

Ενέργεια 1.168.721   1.168.721 

Αποσβέσεις (σημ.8&9) 925.659 4.784 930.443 

Ασφάλιστρα 41.256 4.017 45.273 

Ενοίκια 311.737 11.187 322.924 

Μεταφορικά 106.243 29.571 135.814 

Έξοδα προβολής & διαφήμισης -   120 120 

Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 522.357 226.028 748.385 

Λοιπά έξοδα 487.274 76.376 563.650 

Σύνολο 14.150.778 712.025 14.862.803 

    
Στις αμοιβές - παροχές τρίτων για την χρήση 2015, δεν περιλαμβάνονται αμοιβές των νόμιμων 

ελεγκτών από ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

 

 

20. Παροχές σε εργαζομένους 

 
Οι παροχές της Εταιρείας  σε εργαζόμενους για την χρήση 2015 και 2014 αναλύονται ως 

ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 2.079.548  - 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 489.797  - 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  

(σημ. 16) 

35.470 - 

Σύνολο 2.604.815 - 

 

 

 

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 

 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για την χρήση 2015 και 2014 αναλύονται 

ως ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα    
Πιστωτικοί τόκοι  751 7 

Συναφή έσοδα 32 - 

 783 7 

   

Έξοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (4.432) - 

 (4.432)   - 

 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 

 

(3.649) 

 

7 
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22. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για την χρήση 2015 και 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

 

 

  

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ.17) 88.865 - 

Συναλλαγματικές διαφορές 282  

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (claim)  41.094 - 

Λοιπά Έσοδα 130.241 - 

   

Συναλλαγματικές διαφορές  (1.055) - 

Λοιπά έξοδα  (731) - 

Λοιπά Έξοδα  (1.786) - 

 

23. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, αναλύεται ως 

ακολούθως:  
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Φόρος χρήσης  (865.905) - 

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 10) 2.933.584 - 

Σύνολο 2.067.679 - 

   

 

Σύμφωνα με τον ν. 4334/2015 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων ορίζεται 

από 26% σε 29%  ενώ αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος. 

«Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2015.  
Για τις χρήσεις 2011, έως και 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Για τις 

χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκε φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις η ευρήματα. Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και το αποτέλεσμα του ελέγχου 

εκτιμούμε πως δε θα έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά πως από πιθανό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2010- 

2015 δε θα προκύψουν διαφορές που θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη» 
 

 

Η συμφωνία του φόρου χρήσης εφαρμόζοντας τον συντελεστή φόρου της Εταιρείας έχει ως εξής:  

 
Ποσά σε Ευρώ  31/12/2015  31/12/2014 

Λογιστικά κέρδη προ φόρων  2.328.773  - 

Συντελεστής φόρου  29%        26% 

Αναλογούν φόρος εισοδήματος  (675.344)  - 

     

Μείωση φόρου λόγω:     

Αναπροσαρμογή παγίων N.2197 λόγω απόσχισης  3.259.524   

Συμψηφιζόμενες Φορολογικές ζημιές  7.609   

Αύξηση φόρου λόγω:     

Επίπτωση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών  (315.740)   

Μόνιμες φορολογικές διαφορές   (208.370)   

Λοιπές φορολογικές προσαρμογές    - 

Σύνολο  2.067.679  - 
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24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη τους μετόχους της εταιρείας, τις θυγατρικές εταιρείες του 

ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Οι κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται κατωτέρω: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 

  
  

Πωλήσεις υπηρεσιών  

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 17.061.357 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  1.742 

Σύνολο 17.063.099 

  

Αγορές αγαθών   

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 148.972 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  46 

Σύνολο 149.018 

  

Αγορές υπηρεσιών  

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 1.183.571 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  43.899 

Σύνολο 1.227.470 

  

Αγορές παγίων  

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 6.066 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  4.620 

Σύνολο 10.686 

 

 
 

Αμοιβές διοίκησης 136.655   

 

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις– αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων 

έχουν ως ακολούθως:  

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 5.448.024 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  1.521 

Σύνολο 5.449.545 

  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  

ΕΛΒΑΛ ΑΕ  (μητρική) 1.149 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 60.620 

Σύνολο 61.769 
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25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις  
 

Λειτουργικές μισθώσεις 

 

Οι κυριότερες δεσμεύσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 αφορούν σε λειτουργικές 

μισθώσεις επιβατικών ΙΧ και  λειτουργικές μισθώσεις κτιρίων. Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά 

μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

Έως 1 έτος 490.857 - 

Από 1-5 έτη 2.344.029 - 

          2.834.886 - 

 

 

             Οι δαπάνες των λειτουργικών μισθώσεων περιλαμβάνονται στα έξοδα ενοικίων (σημ.19). 

 

26. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Το απασχολούμενο προσωπικό της  Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 91 

άτομα  (στελέχη και προσωπικό). 

 
 

27.         Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της  Εταιρίας στους κινδύνους, για τους 

στόχους της  Εταιρίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη 

διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της  Εταιρίας. Περισσότερα ποσοτικά 

στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της  Εταιρίας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και 

να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και 

να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα 

εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της 

αγοράς και στις δραστηριότητες της  Εταιρίας.  

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής εταιρείας, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της  Εταιρίας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος 

σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

 

1. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Σημαντικότερος πελάτης της εταιρίας είναι η μητρική ΕΛΒΑΛ Α.Ε και λόγω της ισχυρής της 

χρηματοοικονομικής θέσης δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος . 
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2. Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρεία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 

Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

3. Εγγυήσεις 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο κατ’ 

εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένες εταιρίες. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι ως εξής: 

 

 31/12/2015 

Πελάτες  5.452.536 

Ταμείο και Ταμειακά Διαθέσιμα 182.942 

 5.635.478 

 

  (β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο της Εταιρίας να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για 

τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων 

ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα 

θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από 

συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει 

η φήμη της  Εταιρίας.  

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρία διενεργεί πρόβλεψη ταμιακών ροών για 

περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών 

έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του 

ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η 

πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν 

να προβλεφθούν.   

 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση την συμβατική ληκτότητα έχει ως 

εξής: 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 31/12/2015 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη >5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.848.210 2.848.210 - - - 

 2.848.210 

 
2.848.210 

 
- 

 
- - 

(γ) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές βοηθητικών υλών 

(πολυαιθυλενίου), συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια  που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της  

Εταιρίας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις 

συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της  Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο 

αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

 

 

 Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (Αλουμίνιο,) 

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η βιομηχανοποίηση ρολών αλουμινίου. Η Εταιρία δεν 

αγοράζει το αλουμίνιο που χρησιμοποιεί για την παραγωγή βαμμένων ρόλων οπότε δεν υφίσταται 

κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των τιμών αλουμινίου .  
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 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το νόμισμα σε  όλες σχεδόν τις οι 

συναλλαγές είναι το Ευρώ.  

 

 Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν έχει δανεισμό. 

 (δ) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, 

ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών στην Εταιρία  και να επιτρέπει την 

μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της  Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί 

την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρία ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με 

το σύνολο της καθαρής θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των 

μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων 

που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας 

που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου 

κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

(ε)  Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού  περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Η Εταιρία έχει αξιολογήσει τις τυχόν επιπτώσεις  που μπορεί να υπάρξουν στην διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω της παρούσας μακροοικονομικής κατάστασης και του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Οι εξελίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του  2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, οδήγησαν 

στην επιβολή ελέγχων κεφαλαίων στις 28 Ιουνίου 2015. Συνεπεία αυτού, στο δεύτερο μισό του 2015 

οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης επέστρεψαν στην εγχώρια οικονομία παρά την ολοκλήρωση της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχνή μέχρι 

και το κλείσιμο του έτους. Στην αρχή του 2016 η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς συνεχίζεται με 

σκοπό το κλείσιμο της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη την φύση 

των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ως εξαγωγικών κατά το μεγαλύτερο μέρος, καθώς και τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν 

αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά,  η Διοίκηση εκτιμά 

διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές  επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη ρευστότητα, το γεγονός ότι η Εταιρεία εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής της εξασφαλίζει ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δεν θα 

διαταραχθούν σημαντικά από την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. 

Επίσης η παραγωγική δυνατότητα των μονάδων δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα 

δεδομένου ότι οι εξαγωγές, για τις οποίες δεν αναμένεται να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, 

δημιουργούν επαρκείς χρηματοροές για να καλύψουν τις εισαγωγές υλών και υλικών οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την παραγωγή. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών πρώτων υλών 

ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή αγορά και συνεπώς δεν επηρεάζονται από την εγχώρια 



ΒΕΠΑΛ A.E. 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  

  30 

κατάσταση στην Ελλάδα. Το εγχώριο κόστος παραγωγής δεν έχει επηρεαστεί από τους ελέγχους 

κεφαλαίων, ενώ πιθανές ελλείψεις σε βοηθητικές ύλες μπορούν να αντιμετωπιστούν με απευθείας 

εισαγωγές. 

 

(στ)  Εύλογη Αξία 

 

Για την απεικόνιση των παρακάτω χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

χρησιμοποιήθηκαν οι λογιστικές τους αξίες που προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους. 

 

- εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

- ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

- προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

28.          Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ 

 

Την 30η Απριλίου 2015, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου ΒΑΦΗΣ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και η 

εισφορά του στην εταιρεία ΒΕΠΑΛ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920 και του Ν.Δ 

1297/72 και με ημερομηνία ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/12/2014.  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου ΒΑΦΗΣ όπως αυτά 

απεικονίζονται στην περιουσιακή κατάσταση της 30ης Απριλίου 2015 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό  

Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός 14.717.143 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.092 

Λοιπές απαιτήσεις 35.764 

Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.754.999 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέματα 3.899.978 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 32.964 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.932.942 

Σύνολο ενεργητικού 18.687.941 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 715.070 

Επιχορηγήσεις 1.552.993 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 2.736.414 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.004.477 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.106 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.106 

Σύνολο υποχρεώσεων 5.005.583 

 

 

29.        Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως του 2015. 



  

  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΒΕΠΑΛ Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 

 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε  για έγκριση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και την έκθεση αυτή για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Τον Φεβρουάριο του 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «Β.ΕΠΕ.Μ 

Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων » αποφάσισε την τροποποίηση της ονομασίας της εταιρείας σε 

«ΒΕΠΑΛ Α.Ε Βιομηχανία Επεξεργασίας  Αλουμινίου» καθώς και τον σκοπό της. 

Σκοπός της Εταιρίας είναι:  Η βαφή προϊόντων ελάσεως μετάλλων υπό μορφή  ρόλλων και φύλλων, η 

κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο ή λοιπά μέταλλα ή και από άλλες ύλες , κάθε συναφής, 

σχετική ή παρεμφερής προς τα ανωτέρω εργασία. 

Επίσης, η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής, η οποία επιδιώκει τους ιδίους ή παρεμφερείς 

σκοπούς. 

 Τον Απρίλιο του 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας και της μητρικής ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. αποφάσισαν, την απόσχιση του κλάδου παραγωγής «Βαμμένων 

Προϊόντων » σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920 και του Ν.Δ 1297/72 και με ημερομηνία 

ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/12/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου Βαφής όπως αυτά απεικονίζονται 

στην περιουσιακή κατάσταση της 30ης Απριλίου 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό  

Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός 14.717.143 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.092 

Λοιπές απαιτήσεις 35.764 

Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.754.999 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέματα 3.899.978 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 32.964 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.932.942 

Σύνολο ενεργητικού 18.687.941 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 715.070 

Επιχορηγήσεις 1.552.993 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 2.736.414 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.004.477 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.106 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.106 

Σύνολο υποχρεώσεων 5.005.583 

 

Η απόσχιση στοχεύει στην  αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και την καλύτερη διαχείριση του κόστους. 

Η Εταιρία μετά από συνεχή προσπάθεια αναδιάρθρωσης και καλύτερης διαχείρισης του κόστους 

παρουσίασε κύκλο εργασιών για το 2015  17,1 εκ. ευρώ, μικτά κέρδη σε 2,9 εκ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 

2.3 εκ. Ευρώ. 

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ 

 
 Η πώληση βαμμένων προϊόντων  το οκτάμηνο του 2015 ανήλθε σε 23.168 τόνους. 

 

ΓΗΠΕΔΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην θέση Βατερή στη Θήβα Βοιωτίας σε ενοικιαζόμενο 

οικόπεδο επιφάνειας 41.102 τμ. με εγκατεστημένα κτίρια επιφάνειας 15.617 τμ.  

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

Δεδομένου  ότι η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Λ. Μεσογείων 2–4, Αθήνα η παραγωγική εγκαταστάση 

της εταιρίας λειτουργεί με την μορφή υποκαταστήματος, στην θέση Βατερή στο 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Θηβών - 



  

  

 

 

Χαλκίδας στο οποίο πραγματοποιούνται λειτουργίες παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης του κλάδου 

βαφής αλουμινίου. 

 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Ο κύκλος εργασιών το έτος 2015 ανήλθε σε 17.067 χιλ., €.  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις των παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων  της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 930 χιλ. 

€ περίπου και έχουν συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Οι δείκτες οι οποίοι προσδιορίζουν την οικονομική θέση της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ   31/12/2015 

Αποδοτικότητας (%)     

Περιθώριο μικτού κέρδους        17,08% 

Περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)   13,67% 

Περιθώριο κερδών μετά από φόρους   25,76% 

Ρευστότητας (:1)     

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις)   2,68  

Καλύψεως  παγίων (:1)     

Ίδια Κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό      1,29  

 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η εταιρία εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε αυτοί να αναγνωρίζονται εγκαίρως, να 

αναλύονται, να τίθενται όρια ανάληψής τους και να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι έλεγχοι ως προς αυτούς. 

Η επίβλεψη των πολιτικών αυτών έχει ανατεθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων 

γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

 
(α) Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις. 

Σημαντικότερος πελάτης της εταιρίας είναι η μητρική ΕΛΒΑΛ Α.Ε και λόγω της ισχυρής της 

χρηματοοικονομικής θέσης δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος . 

 



  

  

 

 

(β) Επενδύσεις 

 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 

Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.  

 

(γ) Εγγυήσεις. 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένες εταιρίες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για τη 

διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών 

διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 

ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και 

δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη της Εταιρίας. Για 

την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρία διενεργεί πρόβλεψη ταμιακών ροών για περίοδο έτους 

κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε 

να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του.  

 
Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές βοηθητικών υλών (χρώματα), 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια  που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της  Εταιρίας ή την αξία των 

χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να 

ελέγχει την έκθεση της  Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με 

παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

 

 

 

 Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (Αλουμίνιο) 

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η κατεργασία βαφής ρολών αλουμινίου και δεν αγοράζει το 

αλουμίνιο που χρησιμοποιεί. 

 

  

            Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί 

σε νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας, το οποίο είναι το Ευρώ. Τα νομίσματα στα 

οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ.  



  

  

 

 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε 

να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών στην Εταιρία  και να επιτρέπει την μελλοντική 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της  Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του 

κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρία ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής 

θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους κοινών 

μετοχών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα 

ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε 

μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το συνολικό ύψος των πωλήσεων ανήλθε σε 17.067 χιλ. €. Μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων 

τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 2.916 χιλ. €. 

 

Εξ’ αυτών αφαιρούμενων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 712 χιλ. €, λοιπών εξόδων 2 χιλ. € και 

προσθέτοντας τα λοιπά έσοδα 130 χιλ. €, τα μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως ανέρχονται σε 2.332 χιλ. €.  

 

Σε αυτά προστίθενται οι πιστωτικοί τόκοι ύψους 0,78 χιλ. € και μετά την αφαίρεση των χρεωστικών τόκων  

4 χιλ. € το σύνολο των καθαρών κερδών προ φόρων ανέρχεται σε 2.329 χιλ. €. 

 

Μετά τον συνυπολογισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, τα καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους ανέρχονται σε 4.396 χιλ. €.   

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας από κατεργασία βαφής ρόλων αλουμινίου το οκτάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 

23.168 τόνους. 

Η Εταιρία για το 2016 προσδοκά ότι οι πωλήσεις θα έχουν σημαντική αύξηση και θα ξεπεράσουν τους 

29.000 τόνους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Παρατίθεται στη συνέχεια ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρίας : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ € € 

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων  2.328.773,40 

Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων  -68.476,65 

Σύνολο  2.260.296,75 

Μείον: Φόρος εισοδήματος -865.905,24   

            Αναβαλλόμενος φόρος 2.933.584,18  

Σύνολο Φόρων 2.067.678,94  

Υπόλοιπο προς διανομή  4.327.975,69 

Προτείνεται η διάθεση των κερδών ως 

κατωτέρω: 
  

Τακτικό αποθεματικό  69.719,58 

Μέρισμα  1.203.947,55 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον  3.054.308,56 

Σύνολο  4.327.975,69 

 

 

 

 

Τελειώνοντας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς επίσης 

και τη παρούσα έκθεση, για τη χρήση που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2015, αφού πρώτα σας 

ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία. 

  

 

 

ΑΘΗΝΑ 6  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 



  

  

 

 

 
 

 

 



  

  

 

 

 

Διεύθυνση διαδικτύου: http://vepal.vionet.gr/

                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ,μέλος.

31 Δεκ. 2015 31 Δεκ. 2014  1 Ιαν-31 Δεκ. 2015 1 Ιαν-31 Δεκ. 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 Κύκλος εργασιών..................................................................  17.066.770 -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια………………..………………………......  13.841.056 - Μικτά κέρδη.. …….................................................................  2.915.992 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία…………………………………………………………..  1.496 -  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις…………………………………………..  194.183 -  

Λοιπές απαιτήσεις …………………………………………………………………….  36.596 - Κέρδη προ φόρων................................................................  2.328.773 (6.767)

Αποθέματα............................................................................................................  3.870.244 - Φόροι........................................................................................  2.067.679 -

Απαιτήσεις από πελάτες......................................................................................  5.888.815 662 Κέρδη μετά από φόρους (Α)…………………………………  4.396.452 (6.767)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία......................................................  182.942 14.117  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ......................................................................................  24.015.332 14.779 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)……… 7.314 -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 4.403.766 (6.767)

Μετοχικό κεφάλαιο................................................................................................  5.427.025 79.110

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης ...........................................................................   12.669.826 (68.383)

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας (α).......................................................  18.096.851 10.727 Κατανέμονται σε :  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις…………............................................................  2.204.366 - Μετόχους Εταιρίας...................................................................  4.403.766 (6.767)

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις…………...........................................................  3.714.115 4.052  4.403.766 (6.767)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)...................................................................................  5.918.481 4.052  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)..................................  24.015.332 14.779

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €)  2,3736 (0,2506)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) - -

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....................  3.262.865 (6.774)

Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος) 930.443 -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

31 Δεκ. 2015 31 Δεκ. 2014

1.Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται   στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζει η ΕΛΒΑΛ ΑΕ, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 100%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 10.727 17.494  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους…………................................. 4.403.766 (6.767) 2. Την 31/12/2015 δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και υποθήκες επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας. 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ 13.682.358 -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 18.096.851 10.727 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που  ενδέχεται να

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 91 άτομα

5. Για την χρήση 1/1 εως 31/12/2015  ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης ανέρχεται σε απαίτηση € 2.933.584

και ο φόρος εισοδήματος χρήσης σε υποχρέωση € 865.905

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος

1 Ιαν-31 Δεκ. 

2015

1 Ιαν-31 Δεκ. 

2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων…………………………………............................................... 2.328.773 (6.767)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων................. 930.443 -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων................................................................................ (88.865) -

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) (783) (7)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.432 -

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων........................................................................... 29.734 -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων............................................................................. (5.855.701) 3

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).......................................... 2.879.031 4.051

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα............................................ (4.432) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)…… 222.632 (2.720)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση συμμετοχής σε Θυγατρικές - - 9. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων…………………. (53.760) - των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει

Τόκοι εισπραχθέντες............................................................................................. 783 7 από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις…………………. (830) - (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31/12/2015

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)…… (53.807) 7 i)   Έσοδα 17.063.099

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα ii)   Έξοδα 1.387.174

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) .…............................................................ 168.825 (2.713) iii)  Απαιτήσεις 5.449.545

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης…………………………….. 14.117 16.830 iv) Υποχρεώσεις 61.769

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ……………………….. 182.942 14.117 v) Αμοιβές Δ.Σ. 136.655

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

ΑΤ  Ν 032204 ΑΤ ΑΒ 551839

ΕΥΑΓΓ. ΠΑΝ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΑΤ ΑΖ 514154

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Σύνθεση Δ. Σ.: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ,Πρόεδρος,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ,Αντιπρόεδρος,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ,μέλος, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ,μέλος,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ,μέλος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ,μέλος,  

(6.774)

Νόμιμος ελεγκτής:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ (Α.Μ ΣΟΕΛ 18701)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

6.Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2015.

Για τις χρήσεις 2011, έως και 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 ο 

έλεγχος ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις η ευρήματα. Για τη χρήση που 

έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 

να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και το αποτέλεσμα του ελέγχου εκτιμούμε πως δε θα 

έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά πως από πιθανό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2010- 2015 δε θα προκύψουν 

διαφορές που θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν έχει 

σχηματίσει πρόβλεψη.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 

Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

8. Η Εταιρία προχώρησε στην τροποποίηση της ονομασίας της από  «Β.ΕΠΕ.Μ Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων» 

σε «ΒΕΠΑΛ Α.Ε Βιομηχανία Επεξεργασίας  Αλουμινίου» και στις 30/04/2015 τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας και 

της μητρικής ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. αποφάσισαν,την απόσχιση του κλάδου παραγωγής 

«Βαμμένων Προϊόντων» της εταιρίας ΕΛΒΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ 09400416 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920 και 

του Ν.Δ 1297/72 και με ημερομηνία ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/12/2014.

7. Το Δ.Σ. της Εταιρίας ενέκρινε την διανομή μερίσματος 1.203.947,55€ προς την μητρική ΕΛΒΑΛ Α.Ε., σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού 69.719,58€ και μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών εις νέον 3.054.308,56€.

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 06 Ιουνίου 2016

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Διεύθυνση έδρας: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ: 003405301000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΕΠΑΛ AE. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

2.332.422

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων .……..…..……………………………………

Ελεγκτική εταιρία:  KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)



  

  

 

 

 


