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θ
 Απριλίου 2018 και ζχουν δθμοςιοποιθκεί με τθν 
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I. ΕΜΘΕΥΘ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΡΧ ΡΤΜΩΦΡΧ ΕΝΕΓΜΦΘ ΝΡΓΙΥΦΘ 

 
Σροσ τουσ Ξετόχουσ τθσ Εταιρείασ «ΔΕΝΦΑ ΑΟΩΟΧΟΞΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ» 
 
 
Ζκκεςθ ελζγχου επί των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
Γνϊμθ 
Ζχουμε ελζγξει τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «ΔΕΝΦΑ 
ΑΟΩΟΧΟΞΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ» (θ Εταιρεία), οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν 
εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017, τισ εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 
και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 
Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν αυτισ (ο μιλοσ) κατά τθν 31

θ
 

Δεκεμβρίου 2017, τθν χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 
θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Βάςθ γνϊμθσ 
Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Ελζγχου (ΔΣΕ) όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν 
Ελλθνικι Οομοκεςία. Ρι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτζρω ςτθν παράγραφο τθσ 
ζκκεςισ μασ «Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων». Είμαςτε 
ανεξάρτθτοι από τθν Εταιρεία και τισ ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ τθσ ςφμφωνα με τον Μϊδικα Δεοντολογίασ για 
Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του Υυμβουλίου Διεκνϊν Σροτφπων Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει ενςωματωκεί 
ςτθν Ελλθνικι Οομοκεςία και τισ απαιτιςεισ δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των εταιρικϊν και 
ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και του προαναφερόμενου Μϊδικα Δεοντολογίασ. 
Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για τθ 
γνϊμθ μασ. 
 
Ευκφνεσ τθσ διοίκθςθσ επί των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΣΧΑ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 
τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ 
των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται 
είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
Ματά τθν κατάρτιςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου να ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ, γνωςτοποιϊντασ 
όπου ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, τα κζματα που ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ 
λογιςτικισ βάςθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει τθν 
Εταιρεία και τον μιλο ι να διακόψει τθ δραςτθριότθτά τουσ, ι δεν ζχει άλλθ ρεαλιςτικι εναλλακτικι επιλογι από 
το να προχωριςει ς’ αυτζσ τισ ενζργειεσ. 
 
Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 
Ρι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, ςτο ςφνολό τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε 
λάκοσ και να εκδϊςουμε ζκκεςθ ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Θ εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά 
διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα ΔΣΕ, όπωσ 
αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Οομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Υφάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται ουςιϊδθ όταν μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, 
κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα επθρζαηαν τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που λαμβάνονται με 
βάςθ αυτζσ τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
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Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΣΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Οομοκεςία, αςκοφμε 
επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ: 

• Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 

ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά 

τεκμιρια που είναι επαρκι και κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθν γνϊμθ μασ. Ρ κίνδυνοσ μθ 

εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που 

οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να εμπεριζχει ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ 

παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου. 

• Ματανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό 

ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν διατφπωςθ γνϊμθσ επί 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου. 

• Αξιολογοφμε τθν καταλλθλότθτα των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και το 

εφλογο των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και των ςχετικϊν γνωςτοποιιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ. 

• Αποφαινόμαςτε για τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ από τθ διοίκθςθ τθσ λογιςτικισ βάςθσ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ και με βάςθ τα ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτικθκαν για το εάν 

υπάρχει ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα ςχετικά με γεγονότα ι ςυνκικεσ που μπορεί να υποδθλϊνουν ουςιϊδθ 

αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ικανότθτα τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου να ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά 

τουσ. Εάν ςυμπεράνουμε ότι υφίςταται ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα, είμαςτε υποχρεωμζνοι ςτθν ζκκεςθ 

ελεγκτι να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςτισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων ι εάν αυτζσ οι γνωςτοποιιςεισ είναι ανεπαρκείσ να διαφοροποιιςουμε τθ 

γνϊμθ μασ. Φα ςυμπεράςματά μασ βαςίηονται ςε ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτϊνται μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ ζκκεςθσ ελεγκτι. Ωςτόςο, μελλοντικά γεγονότα ι ςυνκικεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα θ Εταιρεία και ο μιλοσ να παφςουν να λειτουργοφν ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. 

• Αξιολογοφμε τθ ςυνολικι παρουςίαςθ, τθ δομι και το περιεχόμενο των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των γνωςτοποιιςεων κακϊσ και το κατά πόςο οι 

εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ απεικονίηουν τισ υποκείμενεσ ςυναλλαγζσ και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται θ εφλογθ παρουςίαςθ. 

• Υυλλζγουμε επαρκι και κατάλλθλα ελεγκτικά τεκμιρια αναφορικά με τθν χρθματοοικονομικι 

πλθροφόρθςθ των οντοτιτων ι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ του Ρμίλου για τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. Είμαςτε υπεφκυνοι 

για τθν κακοδιγθςθ, τθν επίβλεψθ και τθν εκτζλεςθ του ελζγχου τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν τθσ. 

Σαραμζνουμε αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν ελεγκτικι μασ γνϊμθ. 

Ξεταξφ άλλων κεμάτων, κοινοποιοφμε ςτθ διοίκθςθ, το ςχεδιαηόμενο εφροσ και το χρονοδιάγραμμα του ελζγχου 
κακϊσ και ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όποιων ςθμαντικϊν ελλείψεων ςτισ δικλίδεσ 
εςωτερικοφ ελζγχου εντοπίηουμε κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ. 
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Ζκκεςθ επί Άλλων Οομικϊν και Μανονιςτικϊν Απαιτιςεων 
Ναμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 
Υυμβουλίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 (μζροσ Β) του Ο.4336/2015, 
ςθμειϊνουμε ότι: 

α. Ματά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ των άρκρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτισ 
αντιςτοιχεί με τισ ςυνθμμζνεσ *εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ+ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε 
τθν 31/12/2017. 
β. Ξε βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά τον ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία «ΔΕΝΦΑ ΑΟΩΟΧΟΞΘ 
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ» και το περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει 
ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ τθσ Υυμβουλίου. 

 
 

Ακινα, 27 Απριλίου 2018 

Ρ Ρρκωτόσ Ελεγκτισ Νογιςτισ 

 

Ξανόλθσ Ξιχαλιόσ 

Α.Ξ. Υ.Ρ.Ε.Ν. 25131 
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II. ΕΦΘΥΙΑ ΕΜΘΕΥΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ ΦΘΥ ΧΤΘΥΘΥ 1/1-31/12/2017 
 

Θ παροφςα Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 136 του 
Ο.2190/1920, για εταιρείεσ που ςυντάςςουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα υιοκετοφμενα από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Διεκνι Νογιςτικά Σρότυπα. 
 
Α. Χρθματοοικονομικζσ εξελίξεισ και επιδόςεισ τθσ χριςθσ 2017 
 
φνοψθ 
 
Υτα μζςα του 2017 ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ δεφτερθ αξιολόγθςθ του τρίτου Σρογράμματοσ Δθμοςιονομικισ 
Σροςαρμογισ, γεγονόσ που οδιγθςε τθν πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε πορεία ανάκαμψθσ ζναντι των 
προθγουμζνων ετϊν. Σαράλλθλα, ζχει ιδθ προχωριςει κετικά θ τρίτθ αξιολόγθςθ θ οποία αναμζνεται να 
ολοκλθρωκεί τουσ προςεχείσ μινεσ. Φα γεγονότα αυτά ςυνζβαλαν κετικά ςτθν εδραίωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ 
κυρίωσ κατά το δεφτερο εξάμθνο απορροφϊντασ τισ κακυςτεριςεισ που προζκυψαν κατά το πρϊτο εξάμθνο του 
2017. 
 
To 2017 ιταν μία ακόμθ χρονιά πτωτικϊν αγορϊν, παρά τθν βελτίωςθ τθσ τάςθσ, ςχεδόν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ όπου 
δραςτθριοποιείται θ εταιρεία. Σαράλλθλα ωσ αποτζλεςμα των εξελίξεων τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ ςτον χϊρο του 
λιανεμπορίου, το νζο τοπίο βρίςκεται υπό διαμόρφωςθ. Υε αυτό το ιδιαίτερα ρευςτό περιβάλλον, ο μιλοσ Δζλτα 
για ακόμα μια χρονιά τιρθςε απαρζγκλιτα το ςτρατθγικό του πλάνο : Σροςδίδοντασ αξία ςτον καταναλωτι 
προςφζροντασ νζα καινοτόμα προϊόντα. 
 

 Σροςφζροντασ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ ςτουσ καταναλωτζσ με ςυνεχείσ προςφορζσ και ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα 

θ οποία παραμζνει αδιαπραγμάτευτθ αρχι για τον μιλο Δζλτα, 

 Χλοποιϊντασ το πλάνο ανάπτυξθσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. 

 Εφαρμόηοντασ ευρφτατα προγράμματα μείωςθσ κόςτουσ (cost savings) ςε όλο το εφροσ των 

δραςτθριοτιτων του Ρμίλου. 

Υυνοψίηοντασ, ο μιλοσ Δζλτα, κάτω από ζντονα επιδεινοφμενεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, επιλζγει το 
δρόμο τθσ επζνδυςθσ ςτθν ποιότθτα και τθν καινοτομία προςδίδοντασ κακθμερινι αξία ςτον καταναλωτι. 
Επιπρόςκετα, ο μιλοσ, διατθρϊντασ ςτακερι τθν παραγωγικι του βάςθ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια και ςτθρίηοντασ 
τθν ελλθνικότθτα και αυκεντικότθτα των προϊόντων που παράγει, δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για 
ανάπτυξθ ςε ςθμαντικζσ αγορζσ του εξωτερικοφ.  
 
Φο αποτζλεςμα των επιδεινοφμενων οικονομικϊν ςυνκθκϊν και τθσ πτϊςθσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ, αποτυπϊκθκαν 
ςτισ πωλιςεισ του Ρμίλου Δζλτα για τθ χριςθ 2017 όπου εμφανίηεται μείωςθ πωλιςεων τθσ τάξεωσ του 4,5%.  
Φα λειτουργικά κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων του Ρμίλου Δζλτα, ανιλκαν ςε περίπου      € 20,1 εκ ζναντι 
€ 13,1 εκ. το 2016. Υτο οικονομικό αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ είχε ςυμπεριλθφκεί πρόβλεψθ για 
επιςφάλειεσ τθσ τάξθσ των € 9,2 εκ. για τον μιλο Ξαρινόπουλο. 
 
Εντόσ τθσ χριςθσ 2017, θ ΔΕΝΦΑ ολοκλιρωςε τθ ςυγχϊνευςθ με τθν εταιρεία ΒΙΓΝΑ Α.Ε.Β.Ε (τυροκομείο ςτθν 
Ελαςςόνα) με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ. 
Θ απορρόφθςθ διενεργικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο. 2166/1993 κακϊσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 69-78 
του ΜΟ 2190/1920. 
 
Υτόχοσ για τον μιλο Δζλτα και για τθ χριςθ 2018 παραμζνει θ περαιτζρω βελτίωςθ των λειτουργικϊν 
αποτελεςμάτων του. Θ αναμενόμενθ επαναφορά, τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε τροχιά ανάπτυξθσ και θ 
ςτακεροποίθςθ των αγορϊν αποτελοφν αναγκαίεσ ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςτοχευμζνεσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ 
τθσ διοίκθςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ρμίλου. 
 
Εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ 
 
Ζδρα τθσ Εταιρείασ: Άγιοσ Υτζφανοσ Αττικισ – Εργοςτάςιο Γιαοφρτθσ 
 
Θ Εταιρεία διακζτει 6 υποκαταςτιματα. 
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 Χποκαταςτιματα  

o Εργοςτάςιο Γάλακτοσ – Φαφροσ Αττικισ 

o Εργοςτάςιο Γαλακτοκομικϊν προϊόντων – Υίνδοσ Θεςςαλονίκθσ 

o Εργοςτάςιο Γάλακτοσ – Σλατφ Θμακίασ 

o Εργοςτάςιο Φυροκομικϊν προϊόντων  – Ελαςςόνα Θεςςαλίασ  

o Εργοςτάςιο Σαραγωγισ Χυμϊν – Ναμία 

o Χποκατάςτθμα Φριδθμά - Ακινα 

 
Εξζλιξθ δραςτθριοτιτων ανά τομζα 
 
Υτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των μεγεκϊν για τουσ επιμζρουσ γεωγραφικοφσ και λειτουργικοφσ τομείσ του 
Ρμίλου κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2017: 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ρι πωλιςεισ τθσ ΔΕΝΦΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά τθν χριςθ 2017 παρουςίαςαν μείωςθ τθσ τάξθσ του 6,5%.  
Φα κζρδθ προ φόρων τόκων και αποςβζςεων ανιλκαν, ςε € 14,8 εκ ςε ςχζςθ με € 9,6 εκ κατά τθν προθγοφμενθ 
χριςθ. Υθμειϊνεται ότι τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ είχαν επθρεαςκεί κατά € 7,1 εκ. από 
πρόβλεψθ που είχε ςχθματιςκεί για τον μιλο Ξαρινόπουλο. Ματά το 2017, θ εταιρεία ςυνζχιςε να καταγράφει 
ςθμαντικά μερίδια αγοράσ ςε όλεσ τισ κφριεσ κατθγορίεσ που δραςτθριοποιείται, όπωσ αναλυτικότερα 
παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια: 
 
Λευκό Γάλα 
 
H αγορά του Νευκοφ Γάλακτοσ κινικθκε πτωτικά το 2017 5% ςε όγκο 7,2% ςε αξία.   
 
Υε επίπεδο ςυνολικοφ μεριδίου αγοράσ θ ΔΕΝΦΑ διατθρεί τθν θγετικι κζςθ ςτθν κατθγορία λευκοφ γάλακτοσ, 
επιβεβαιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο για ακόμθ μία χρονιά τθν δυναμικι τθσ κάτω από ζνα ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό 
περιβάλλον. 
 
Γιαοφρτια και επιδόρπια γιαουρτιοφ 
 
Θ αγορά του βιομθχανοποιθμζνου γιαουρτιοφ το 2017 ιταν οριακά ςτακερι ςε όγκο (-0,2%)  και πτωτικι ςε αξία 
2,9%. Θ ΔΕΝΦΑ, ςε περιβάλλον ζντονου ανταγωνιςμοφ, διατθρεί τθ δεφτερθ κζςθ ςε μερίδιο αγοράσ ςτθν αγορά 
βιομθχανοποιθμζνου γιαουρτιοφ.  
 
Παιδικά προϊόντα 
 
Σαιδικό γάλα 
 
Θ αγορά του παιδικοφ γάλακτοσ ζκλειςε το 2017 πτωτικά ςε όγκο 13,3% αλλά και ςε αξία 9,6%. Θ ΔΕΝΦΑ ςτθ 
ςυνολικι αγορά του παιδικοφ γάλακτοσ παρουςίαςε οριακι πτϊςθ μεριδίου τθσ τάξθσ τθσ 0,5 ποςοςτιαίασ μονάδασ. 
Υτθν υποκατθγορία του παιδικοφ γάλακτοσ ςτο ψυγείο, θ μάρκα ΔΕΝΦΑ Advance , ςυνεχίηει να είναι ο θγζτθσ τθσ 
κατθγορίασ με μερίδιο τθσ τάξθσ του 50%. 
 
Βρεφικό-παιδικό γιαοφρτι 
 
Θ ςυνολικι αγορά του βρεφικοφ και παιδικοφ γιαουρτιοφ το 2017, μειϊκθκε κατά 3,0% ςε όγκο, και 5,8% ςε αξία ςε 
ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016. Θ κατθγορία των παιδικϊν γιαουρτιϊν-overcup ςυνεχίηει τθν αυξθτικι 
πορεία του 2016 (+6,3%) παρουςιάηοντασ ανάπτυξθ τθσ τάξθσ του +2,4% ςε όγκο, ενϊ ςε αξία ςυνεχίηεται θ 
περαιτζρω υποχϊρθςθ κατά -1,5% λόγω των ςυνεχϊν προωκθτικϊν και εκπτωτικϊν ενεργειϊν. Θ κατθγορία του 
βρεφικοφ γιαουρτιοφ ακολουκεί τθν πτωτικι τάςθ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, με απϊλειεσ 12,4% ςε όγκο και 12,8% 
ςε αξία.  



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ χριςθσ 1/1 – 31/12/2017 
(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

8 

Υτθ ςυνολικι αγορά του βρεφικοφ και παιδικοφ γιαουρτιοφ θ ΔΕΝΦΑ (Advance & Smart) κατζχει τθν 1
θ
 κζςθ με 

μερίδιο αγοράσ ςε αξία κοντά ςτο 50%. Υτα βρεφικά γιαοφρτια, θ ςειρά ΔΕΝΦΑ Advance αφξθςε περαιτζρω το 
μερίδιο τθσ το οποίο υπερβαίνει το 90%. 
 
ΔΕΝΦΑ SMART ΓΑΝΑΜΦΡΜΕΙΜ 
 
Θ αγορά των παιδικϊν γαλακτοφετϊν ψυγείου, ζκλειςε πτωτικά το 2017 ςε ςχζςθ με το 2016.  
Σιο ςυγκεκριμζνα, θ αγορά μειϊκθκε κατά 7,6% ςε όγκο & 8,5% ςε αξία.   
Θ ΔΕΝΦΑ, με τθ ςειρά Smart γαλακτοκζικ κατά το 2017, κατάφερε να αυξιςει τα  μερίδια τθσ τόςο ςε όγκο όςο και ςε 
αξία, καταγράφοντασ μερίδιο μεγαλφτερο του 30%. 
 
 
ΔΕΝΦΑ SMART Χυμόσ 
 
Θ αγορά των παιδικϊν χυμϊν ζκλειςε με κετικό πρόςθμο και διψιφια αφξθςθ που υπερβαίνει το 20% το 2017, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ καλισ πορείασ των νζων παιδικϊν 100% φυςικϊν χυμϊν ΔΕΝΦΑ Smart.   
Θ ΔΕΝΦΑ, κατάφερε να κερδίςει τθν 3θ κζςθ τθσ αγοράσ , καταλαμβάνοντασ μερίδιο που προςεγγίηει το 20% ςε αξία.  
 
PORTAL www.deltamoms.gr 
Ρ ιςτοτοπόσ μασ, www.deltamoms.gr, ζνα portal αφιερωμζνο ςε όλεσ τισ μαμάδεσ αλλά και ςτισ μζλλουςεσ, 
περιλαμβάνει όχι μόνο επιςτθμονικά και lifestyle άρκρα γραμμζνα από ειδικι επιςτθμονικι ομάδα με αγάπθ και 
φροντίδα αλλά και μθνιαία αρκρογραφία από Bloggers μαμάδεσ, ϊςτε να παρζχουν ςε όλεσ τισ μαμάδεσ  χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν τουσ, αλλά και για τισ ίδιεσ. Φο περιεχόμενο του site ανανεϊνεται και 
εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με νζα άρκρα.  
Σαράλλθλα ςτο delta moms club, τα μζλθ του απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπωσ χριςιμα εργαλεία (καμπφλεσ 
ανάπτυξθσ, θμερολόγιο, album κτλ) όλα ςχεδιαςμζνα ειδικά για να καλφψουν τισ ανάγκεσ του portal. Επιπλζον, τα 
μζλθ του club μποροφν να εκτυπϊνουν εκπτωτικά κουπόνια για τα προϊόντα μασ.  
 
Επίςθσ μζςω τθσ ςελίδασ μασ  ςτο Facebook (https://www.facebook.com/deltamoms.gr/) πραγματοποιικθκαν 
πλθκϊρα προωκθτικϊν ενεργειϊν.  Φο club ξεπζραςε τα 39.000 μζλθ, ενϊ θ ςελίδα μασ ςτο Facebook τουσ ~55.000 
fans. 
 
Υοκολατοφχο Γάλα 
 
Θ αγορά του ςοκολατοφχου γάλακτοσ το 2017 ςυνεχίηει να διαγράφει πτωτικι πορεία τόςο ςε όγκο όςο και ςε αξία, 
με τθν πτϊςθ να διαμορφϊνεται ςτο -1,8% και -3,6% αντίςτοιχα, τάςθ αιςκθτά βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο ζτοσ  
Υε επίπεδο μεριδίων αγοράσ, το Milko, παραμζνει ο διαχρονικόσ θγζτθσ τθσ αγοράσ με μερίδιο ςε αξία που 
υπερβαίνει το 50%. Φο 2017 ζκλειςε με αφξθςθ μεριδίου ςε αξία τθσ τάξθσ τθσ μίασ (1) ποςοςτιαίασ μονάδασ παρά 
τθν ολοζνα μεγαλφτερθ πίεςθ που δζχεται από μικρότερεσ μάρκεσ τοπικοφ χαρακτιρα (Φάρμα Μουκάκθ, Οεογάλ και 
Δωδϊνθ) κυρίωσ ςτθν Β. Ελλάδα.  
Σαράλλθλα, επικοινωνιακά δεδομζνου ότι θ καμπάνια «ΣΙΥΦΕΨΕ ΦΡ», αναβάκμιςε αιςκθτά τθν εικόνα του brand, το 
2017 το Milko είχε ζνα δυνατό τθλεοπτικό πλάνο επικοινωνίασ ςε εκπομπζσ με πολφ υψθλι τθλεκζαςθ ςτο κοινό του 
MILKO και παράλλθλα ςε επιλεγμζνα ακλθτικά γεγονότα προβάλλοντασ ξανά τθ ςυγκεκριμζνθ ταινία, με ςτόχο να 
εδραιϊςει τθ ςχζςθ του με τον απολυτό πρεςβευτι του μθνφματοσ «ΨΘΝΑ ΦΡ ΜΕΦΑΝΙ» Γιάννθ Αντετοκοφνμπο.  
Υτο τζλοσ του Β’ τριμινου, το Milko ενιςχφοντασ περαιτζρω τθν καμπάνια «ΣΙΥΦΕΨΕ ΦΡ», λάνςαρε μια νζα, μοναδικι 
ταινία με τίτλο «Θα ςου πω τι είναι μπάςκετ», με πρωταγωνιςτι και πάλι τον Greek Freak. Θ ταινία υποςτθρίχκθκε 
με δυνατό πλάνο digital με ζμφαςθ ςτο YouTube, και ςτο Facebook όπου άγγιξε τισ 1 εκατομμφριο προβολζσ και 
απζςπαςε εντυπωςιακά κετικά ςχόλια, ενϊ ςυμπλθρωματικά το πλάνο ενιςχφκθκε και με native αρκρογραφία ςε 
sites ακλθτικοφ περιεχομζνου και όχι μόνο. Αξιοςθμείωτο τθσ ευρφτερθσ αποδοχισ τθσ νζασ επικοινωνίασ είναι το 
γεγονόσ ότι απζςπαςε τθν τρίτθ κζςθ μεταξφ όλων των εμπορικϊν ςθμάτων ςτθν Ελλάδα ςτο YouTube Ads 
Leaderboard για το 2017. 
Επίςθσ, ςε επίπεδο BTL ενεργειϊν για  δεφτερθ χρονιά το Milko ςυνζχιςε να ςτθρίηει τον ακλθτιςμό και πιο 
ςυγκεκριμζνα το μπάςκετ με τθ Χρυςι Χορθγία των Φουρνουά «MILKO 3Χ3» που πραγματοποιοφνται υπό τθν αιγίδα 
τθσ Ελλθνικισ Ρμοςπονδίασ Μαλακοςφαίριςθσ (Ε.Ρ.Μ.) μζςω των οποίων προςζγγιςε πάνω από 15.000 παιδιά ςε 30 
πόλεισ πανελλαδικά.  
 

http://www.deltamoms.gr/
http://www.deltamoms.gr/
https://www.facebook.com/deltamoms.gr/
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XYMOI 
 
Θ ςυνολικι αγορά των χυμϊν το 2017 παρουςιάηει ανοδικζσ τάςεισ, ςυγκριτικά με τθν πτωτικι τθσ πορεία των 
τελευταίων ετϊν, με άνοδο 2,1% ςε όγκο και 2,9% ςε αξία ςε ςχζςθ με το 2016. Αναφορικά ςτισ 2 υποκατθγορίεσ 
χυμοφ, παρατθροφμε πωσ θ άνοδοσ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτουσ φρζςκουσ χυμοφσ, με αφξθςθ πωλιςεων κατά 
9,9% ςε όγκο και 13% ςε αξία.  
Θ ςειρά Life κατά τθν χριςθ του 2017, ωσ αποτζλεςμα του ζντονου ανταγωνιςμοφ ςε όλεσ τισ υποκατθγορίεσ, 
εμφάνιςε πτϊςθ ςτο μερίδιο αγοράσ. 
 
TΥΑΛ 
 
Φο 2017, θ αγορά του ζτοιμου ςυςκευαςμζνου παγωμζνου τςαγιοφ ςυνζχιςε να ςθμειϊνει πτϊςθ πωλιςεων κατά -
6,7% ςε όγκο και -6,0% ςε αξία αντίςτοιχα. 
Θ ςειρά Life Tsai κατζγραψε μερίδιο, οριακά πτωτικό ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, παραμζνοντασ ςτακερά 
ςτθν τρίτθ κζςθ ςτθν αγορά. 
Θ πετυχθμζνθ υπό-ςειρά Life Tsai 0%, υποςτθρίχκθκε με τθλεοπτικι επικοινωνία που μασ ταξιδεφει ςτον γευςτικό 
και ανάλαφρο κόςμο του παγωμζνου τςαγιοφ χωρίσ ηάχαρθ.  
 
BECEL PRO ACTIV 
Φον  Ρκτϊβριο του 2016 θ ΔΕΝΦΑ ειςζρχεται δυναμικά ςτθν κατθγορία του λειτουργικοφ γιαουρτιοφ  και ςτο γάλα 
ενθλίκων μζςω ςυνεργαςίασ με τθ Unilever, λαμβάνοντασ τθν άδεια χριςθσ και εμπορίασ τθσ μάρκασ γάλακτοσ 
γιαουρτιοφ και  ροφθμάτων γιαουρτιοφ Becel Proactiv.  
Φο  Becel Proactiv είναι μία πρωτοποριακι μάρκα τροφίμων θ οποία λόγω των φυτικϊν ςτερολϊν βοθκά ςτθ μείωςθ 
τθσ χολθςτερίνθσ και αποτελεί τθ νοφμερο 1 ςε πωλιςεισ επιλογι των Ελλινων. Σρόκειται για μία μάρκα με πολφ 
υψθλι αναγνωριςιμότθτα ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ μοναδικότθτάσ τθσ αλλά και λόγω του εφρουσ τθσ γκάμασ τθσ και 
μπαίνει ςε ςθμαντικό μζροσ  των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν.   
 
Νζα προϊόντα 
 
ΦΧΤΙΑ ΔΕΝΦΑ  
 
Φον Οοζμβριο του 2017 θ ΔΕΝΦΑ ειςιλκε δυναμικά ςτθν κατθγορία τυροκομικϊν προϊόντων, μία αγορά που ςε αξία 
υπερβαίνει τα 700 εκ. € (ςτοιχεία Nielsen για τθν κατθγορία των τυροκομικϊν ςτο οργανωμζνο λιανεμπόριο). Αξίηει 
να ςθμειωκεί ότι για 1θ φορά θ ΔΕΝΦΑ προςεγγίηει τόςο τθν κατθγορία του πάγκου (ανοδικι ςε όγκο +0,8%) όςο και 
τθν κατθγορία των τυποποιθμζνων τυριϊν ψυγείου (ανοδικι ςε όγκο +3,9%).  
Θ ΔΕΝΦΑ αξιοποιεί τθ βακιά γνϊςθ τθσ ςτο γάλα και το τυροκομείο τθσ ςτθν Ελαςςόνα Θεςςαλίασ, ςτθν κατθγορία 
του τυριοφ με ςτόχο να προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά προϊόντων ςτθν ελλθνικι οικογζνεια.  
Θ Φζτα τθσ ΔΕΝΦΑ ζχει αποςπάςει το Μρυςτάλλινο Βραβείο του Διεκνοφσ Ινςτιτοφτου Γεφςθσ και Σοιότθτασ  iTQi, 
μετά από τρεισ ςυνεχόμενεσ χρονιζσ κατάκτθςθσ του Βραβείου Ανϊτερθσ Γεφςθσ, ενϊ παράλλθλα, το Μαςζρι τθσ 
ΔΕΝΦΑ ζχει διακρικεί αντίςτοιχα για δφο χρονιζσ. Φο γευςτικό Ανκότυρο που εγγυάται να κερδίςει τθν προτίμθςθ των 
καταναλωτϊν εντάςςεται και αυτό ςτθ νζα ςειρά τυριϊν τθσ ΔΕΝΦΑ, θ οποία περιλαμβάνει επίςθσ Γραβιζρα και 
Μεφαλογραβιζρα  με μεςτι και πλοφςια γεφςθ, κακϊσ και παραδοςιακό Μεφαλοτφρι. 
Θ νζα ςειρά τυριϊν κυκλοφορεί με ζνα μοναδικό εικαςτικό, εμπνευςμζνο από τισ λαϊκζσ παραδόςεισ μασ, που 
ξεχωρίηει ςτο ςθμείο πϊλθςθσ, αναδεικνφοντασ τθν αυκεντικότθτα και τθν παραδοςιακι γεφςθ των τυριϊν ΔΕΝΦΑ.   
 
Νζα εταιρικι ιςτοςελίδα ΔΕΛΣΑ 
 
Θ ΔΕΝΦΑ παρουςιάηει τθ νζα τθσ ιςτοςελίδα www.delta.gr, με ανανεωμζνθ και ςφγχρονθ δομι, αλλά και με 
αναβακμιςμζνθ αιςκθτικι.  
Θ νζα ιςτοςελίδα αναδεικνφει το όραμα και τισ βαςικζσ αξίεσ λειτουργίασ τθσ ελλθνικισ εταιρείασ  ΔΕΝΦΑ, μζςα από 
τουσ δικοφσ τθσ ανκρϊπουσ: τθ δζςμευςθ ςτθν ανϊτατθ ποιότθτα και αςφάλεια των προϊόντων τθσ, τθ ςυνζπεια 
ςτθν προςφορά φρζςκων προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ, τθν επιμονι ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊοντικϊν 
προτάςεων και, τζλοσ, το μοναδικό εφροσ τθσ διανομισ και διάκεςθσ των προϊόντων τθσ, από άκρθ ςε άκρθ αυτοφ 
του τόπου, ςε 30.000 ςθμεία πανελλαδικά.  
Σαρουςιάηεται επίςθσ θ ςτρατθγικι και όλεσ οι δράςεισ Εταιρικισ Χπευκυνότθτασ, που θ ΔΕΝΦΑ υλοποιεί με 
ςυνζχεια και ςυνζπεια επί ςειρά ετϊν με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, αλλά και θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα τθσ 

http://www.delta.gr/
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εταιρείασ, κακϊσ αποςτολι τθσ είναι να πρεςβεφει διεκνϊσ τθν ελλθνικι διατροφι, με τα προϊόντα τθσ να ζχουν ιδθ 
παρουςία ςε πολλζσ χϊρεσ του εξωτερικοφ, ςε Ευρϊπθ, Αςία, Αμερικι και Αφρικι. 
Οζα ενότθτα αποτελεί και το χρονολόγιο τθσ εταιρείασ, με τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ των 65 χρόνων ιςτορίασ 
τθσ, αλλά και τισ καινοτομίεσ που τθν εδραίωςαν ςτθν θγετικι κζςθ που κατζχει διαχρονικά ςτθν αγορά των 
γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  
Φο νζο site τθσ ΔΕΝΦΑ ζχει ςχεδιαςτεί με ςφγχρονθ αιςκθτικι και με βάςθ τισ πιο πρόςφατεσ ςχεδιαςτικζσ 
διαδικτυακζσ τάςεισ, προςφζροντασ μοναδικι εμπειρία πλοιγθςθσ 
 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
 
Ρι εξαγωγζσ τθσ εταιρείασ ςυνεχίηουν τθν ανοδικι πορεία των τελευταίων ετϊν παρουςιάηοντασ αφξθςθ  περίπου 
46%  ςε τηίρο ςε ςχζςθ με το 2016. Θ αφξθςθ αυτι ιρκε από τθν ςυνεχιηόμενθ εμπορικι επιτυχία των προϊόντων τθσ 
Δζλτα ςτθν αγορά τθσ Ιταλίασ, όπου ι αφξθςθ ςε τηίρο ιταν 33% αλλά και από τθν παρουςία μασ ςε νζεσ μεγάλεσ 
αγορζσ όπωσ θ Αυςτρία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Δζλτα ζχει εςτιάςει πλθν του Ελλθνικοφ γιαουρτιοφ και ςε 
προϊόντα όπωσ το εβαπορζ γάλα, με ςθμαντικά αποτελζςματα ςτισ  αγορζσ τθσ Βορείου Αφρικισ. 
 

 
 
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 
 
Ρι πωλιςεισ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ του Ρμίλου, UMC αυξικθκαν κατά περίπου 10% ςε ςχζςθ με τθν 
προθγοφμενθ χριςθ ενϊ τα κζρδθ προ φόρων τόκων και αποςβζςεων τθσ Εταιρείασ ςθμείωςαν οριακι μείωςθ ςε 
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
Θ Εταιρεία ςυνζχιςε να λαμβάνει προϊοντικζσ πρωτοβουλίεσ με το λανςάριςμα νζων προϊόντων αλλά και 
επαναλανςάριςμα υφιςτάμενων προϊόντων.  
Για το 2018 θ Εταιρεία κα ςυνεχίςει να επενδφει ςτισ παραγωγικζσ υποδομζσ τθσ και ςτθν επζκταςθ του δικτφου τθσ 
κακϊσ και ςε νζεσ προϊοντικζσ πρωτοβουλίεσ, κινιςεισ που αναμζνεται να οδθγιςουν και ςε περαιτζρω βελτίωςθ 
των οικονομικϊν τθσ μεγεκϊν. 
 
Μεταβολζσ Οικονομικϊν μεγεκϊν 
 
Φθν 31/10/2017 εγκρίκθκε θ ςυγχϊνευςθ των Ανωνφμων Εταιρειϊν ΔΕΝΦΑ και ΒΙΓΝΑ, με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ 
από τθν πρϊτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Μ.Ο. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, ςε 
ςυνδυαςμό και με τισ διατάξεισ των άρκρων 1-5 του Ο. 2166/1993, με τθν αρικμό 59.240/06-10-2017 Υφμβαςθ 
Υυγχϊνευςθσ, τον από 31/12/2016 Ιςολογιςμοφ Ξεταςχθματιςμοφ επί του οποίου ςυντάχκθκε θ από 21/04/2017 
ζκκεςθ εκτίμθςθσ του ΡΕΝ και τισ από 25/09/2017 και 29/09/2017 αποφάςεισ των Εκτάκτων Γενικϊν Υυνελεφςεων 
των μετόχων των δφο ανωνφμων εταιρειϊν. Υυνεπϊσ τα μεγζκθ των οικονομικϊν καταςτάςεων των δφο χριςεων, τα 
οποία ςασ αναφζρουμε παρακάτω δεν είναι απολφτωσ ςυγκρίςιμα. 
 
Φα οικονομικά μεγζκθ του Ρμίλου παρουςίαςαν τισ παρακάτω μεταβολζσ: 
 
Σωλιςεισ: Ρι πωλιςεισ του Ρμίλου ανιλκαν κατά τθ χριςθ 2017 ςε € 265,7 εκ ζναντι € 278,5 εκ. κατά τθν 
προθγοφμενθ χριςθ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 4,6%.  
 
Ξικτά κζρδθ: Φα μικτά κζρδθ κατά τθ χριςθ 2017 ανιλκαν ςε € 60,8 εκ. ζναντι € 73,9 εκ. κατά τθν προθγοφμενθ 
χριςθ ενϊ το μικτό περικϊριο κζρδουσ ανιλκε ςε 23%. 
 
Ζξοδα διοίκθςθσ, διάκεςθσ: Φα ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ του Ρμίλου ανιλκαν ςε € 62,1 εκ. ζναντι € 83,9 εκ. 
κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 26%. 
 

Θ Εταιρεία

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Σωλιςεισ Εντόσ Ελλάδασ 213.187 231.771

Σωλιςεισ Εκτόσ Ελλάδασ 9.883 6.763
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EBITDA: Φο λειτουργικό αποτζλεςμα προ φόρων τόκων και αποςβζςεων (Ebitda) του Ρμίλου, ανιλκε ςε € 20,1 εκ.  ςε 
ςχζςθ με € 13,1 εκ. κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ. Υθμειϊνεται ότι θ χριςθ 2016 είχε επθρεαςκεί κατά περίπου € 9,2 
εκ. από πρόβλεψθ που είχε ςχθματιςκεί για τον μιλο Ξαρινόπουλο  
 
Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα: Φα κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα ανιλκαν ςε € 9 εκ. και ςθμείωςαν 
μείωςθ κατά 10% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ.  
 
Αποτελζςματα προ φόρων: Φα αποτελζςματα προ φόρων, ανιλκαν ςε ηθμίεσ € 4,8 εκ, ζναντι ηθμίασ τθσ τάξθσ των € 
13,3 εκ. κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ.  
 
Φόροσ ειςοδιματοσ: Ρ μιλοσ παρουςιάηει ζςοδο που ςχετίηεται κυρίωσ με τον αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ 
και ανιλκε ςε € 3,1 εκ. ζναντι € 3,7 εκ κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
Μακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ: Ωσ αποτζλεςμα των παραγόντων που 
αναλφκθκαν ανωτζρω ο μιλοσ εμφάνιςε ηθμιζσ μετά από φόρουσ φψουσ € 1,7 εκ. ζναντι ηθμιϊν φψουσ € 9,6 εκ. 
κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
 
 
Σροοπτικζσ για τθ χριςθ 2018 
 
Φο 2018 είναι ζτοσ ςτακμόσ για τθν επιβεβαίωςθ των κετικϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Ρικονομίασ κακϊσ 
και για τθν επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα. 
 
Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου ΔΕΝΦΑ αναγνωρίηει ότι οι προκλιςεισ είναι πολλζσ και ςθμαντικζσ, κακϊσ οι εταιρείεσ του 
Ρμίλου είναι αντιμζτωπεσ με αυξθμζνουσ κινδφνουσ και ευμετάβλθτεσ καταςτάςεισ. Ξζςα ςε αυτά τα πλαίςια, ο 
μιλοσ ΔΕΝΦΑ αξιοποιϊντασ τισ ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ ενδυνάμωςθσ των λειτουργικϊν του τομζων, ειςζρχεται 
δυναμικά ςτθ φάςθ ανάπτυξθσ ςτο βακμό που το γενικότερο οικονομικό κλίμα το επιτρζψει.  
 
Υε αυτό το δφςκολο περιβάλλον ο μιλοσ κα ςυνεχίςει να υλοποιεί τισ βαςικζσ  ςτρατθγικζσ του επιλογζσ 
(προϊόντικζσ πρωτοβουλίεσ και καινοτομία, υψθλι ποιότθτα προϊόντων , είςοδοσ ςε νζα κανάλια διανομισ και 
περαιτζρω ενδυνάμωςθ τθσ παρουςίασ του Ρμίλου ςτισ διεκνείσ αγορζσ) 

 

Γ. Μίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ  
 
Ρι ενοποιθμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 ζχουν καταρτιςτεί βάςει τθσ αρχισ τθσ 
ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern), αφοφ λθφκοφν υπόψθ και όςα αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 2.1 των 
Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων. 
 
Μίνδυνοι μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ  
 
Σαρά τισ κετικζσ ενδείξεισ των τελευταίων μθνϊν, το μακροοικονομικό και χρθματοοικονομικό περιβάλλον ςτθν 
Ελλάδα ςυνεχίηει να παραμζνει ςχετικά αςτακζσ. Ωσ εκ τοφτου, θ Διοίκθςθ δεν είναι ςε κζςθ να προβλζψει με 
ακρίβεια ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι ι και τθν παγκόςμια οικονομία και τθν επίδραςθ που κα 
ζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου. 
Σαρόλα αυτά, λειτουργϊντασ ςε αυτό το αβζβαιο οικονομικό περιβάλλον, αξιολογεί ςυνεχϊσ τθν κατάςταςθ, 
ςχεδιάηει και υλοποιεί τισ όποιεσ αναγκαίεσ παρεμβάςεισ, προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν οι επιπτϊςεισ ςτισ 
δραςτθριότθτεσ του. 
 
Επιχειρθςιακοί κίνδυνοι 
 
Κίνδυνοσ Πωλιςεων 

 
Ρ κίνδυνοσ πωλιςεων αναφζρεται ςε αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν των 
εταιρειϊν του Ρμίλου. Θ ζντονθ οικονομικι φφεςθ των τελευταίων ετϊν, θ μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ, θ 
διατιρθςθ υψθλϊν ςυντελεςτϊν φορολογίασ είχαν ωσ αποτζλεςμα να επιδεινωκεί ακόμθ περιςςότερο θ ιδθ 
πτωτικι αγορά των τροφίμων.  
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Κίνδυνοσ Κόςτουσ  
 
Ρ κίνδυνοσ κόςτουσ αναφζρεται ςτισ ανατιμθτικζσ αποκλίςεισ που ενδεχομζνωσ να υπάρξουν και που δυνθτικά κα 
αυξιςουν το βιομθχανικό κόςτοσ και τα γενικά ζξοδα εταιρειϊν του Ρμίλου. 
Υτον τομζα των βαςικϊν Α’ Χλϊν αναμζνεται ςτακεροποίθςθ ενϊ δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτα κόςτθ 
ενζργειασ 
 
Κίνδυνοσ ανταγωνιςμοφ 

 
Ρι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ΔΕΝΦΑ αποτελοφν πεδίο ζντονου ανταγωνιςμοφ τόςο από 
μεγάλουσ εγχϊριουσ και διεκνείσ παίκτεσ των εν λόγω αγορϊν, όςο και από πολφ μικροφσ εκνικοφσ ι ακόμα και 
τοπικοφσ ανταγωνιςτζσ.  
Σαράλλθλα, ωσ αποτζλεςμα τθσ γενικισ τάςθσ τθσ κατανάλωςθσ παγκοςμίωσ αλλά και ιδιαίτερα λόγω των 
υφιςτάμενων οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, διαμορφϊνεται μία διαρκισ αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ 
προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ με επίδραςθ ςτον ανταγωνιςμό των γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  
 
Χρθματοοικονομικοί κίνδυνοι 
 
Ρι δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου δθμιουργοφν διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κινδφνων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και επιτοκίων, πιςτωτικϊν κινδφνων και κινδφνων ρευςτότθτασ. Φο ςυνολικό 
πρόγραμμα διαχείριςθσ του κινδφνου του Ρμίλου εςτιάηεται ςτισ διακυμάνςεισ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και 
επιδιϊκει να ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του Ρμίλου. Θ 
διαχείριςθ του κινδφνου πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων του Ρμίλου 
VIVARTIA. 
 
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 
 
Ρ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ θ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων να κυμαίνεται λόγω αλλαγϊν ςτισ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Ρ ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ προκφπτει όταν μελλοντικζσ ςυναλλαγζσ και τα 
αναγνωριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ είναι ςε νόμιςμα διαφορετικό από το ευρϊ, που είναι το 
εγχϊριο νόμιςμα τθσ Εταιρείασ. Θ διαχείριςθ των ςυναλλαγματικϊν κινδφνων αντιμετωπίηεται κυρίωσ με τθ χριςθ 
φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν μζςων και με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα. 
Υτθν παροφςα φάςθ ο μιλοσ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε ςθμαντικό ςυναλλαγματικό κίνδυνο κακϊσ το ςυντριπτικό 
ποςοςτό των ςυναλλαγϊν του κακϊσ και των περιουςιακϊν του ςτοιχείων είναι εκφραςμζνο ςε Ευρϊ. 
 
Κίνδυνοσ επιτοκίου 
 
Ρ κίνδυνοσ επιτοκίου είναι ο κίνδυνοσ θ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων να κυμαίνεται εξαιτίασ αλλαγϊν ςτα 
επιτόκια τθσ αγοράσ. Φα ζςοδα και οι χρθματικζσ ροζσ από εργαςίεσ του Ρμίλου είναι ουςιαςτικά ανεξάρτθτα από 
αλλαγζσ ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ κακϊσ ο μιλοσ δεν ζχει ςθμαντικά περιουςιακά ςτοιχεία, πλθν των κατακζςεων ςε 
τράπεηεσ, που να αποφζρουν τόκο. Ρ μιλοσ εκτίκεται ςε κίνδυνο επιτοκίου κυρίωσ αναφορικά με το δανειςμό του. Ρ 
δανειςμόσ ςε κυμαινόμενα επιτόκια εκκζτει τον μιλο ςε κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν από επιτόκια.  
Ρ δανειςμόσ ςε ςτακερά επιτόκια εκκζτει τον μιλο ςε κίνδυνο εφλογθσ αξίασ από επιτόκια. Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο 
επιτοκίων των υποχρεϊςεων παρακολουκείται ςε προχπολογιςτικι βάςθ.  
Θ χρθματοδότθςθ του Ρμίλου ςυνδζεται με κυμαινόμενα επιτόκια. Ρι αλλαγζσ ςτα επιτόκια εκτιμάται ότι κινοφνται ςε 
μία λογικι βάςθ ςε ςχζςθ με τισ πρόςφατεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Θ πολιτικι του Ρμίλου είναι να ελαχιςτοποιιςει τθν 
ζκκεςθ του ςτο κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν επιτοκίου όςον αφορά τθ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ. 
 
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 
 
Ρ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ προκφπτει όταν θ αδυναμία των ςυμβαλλομζνων μερϊν να εξοφλιςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
κα μποροφςε να μειϊςει το ποςό των μελλοντικϊν ταμειακϊν ειςροϊν από χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 
κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  
Ρι απαιτιςεισ από πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ και για ςυγκεκριμζνουσ 
πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ο μιλοσ ςχθματίηει αντίςτοιχεσ προβλζψεισ επιςφαλειϊν. Υτο τζλοσ τθσ χριςθσ ο μιλοσ δεν 
αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικϊν κινδφνων, για τουσ οποίουσ δεν ζχουν ςχθματιςτεί αντίςτοιχεσ 
προβλζψεισ. 
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Θ εταιρία εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου που λειτουργεί βάςει τθσ εκάςτοτε εγκεκριμζνθσ 
πιςτωτικισ πολιτικισ, διαςφαλίηοντασ ζτςι ότι οι πιςτωτικοί κίνδυνοι παρακολουκοφνται ςε κακθμερινι βάςθ και 
ελαχιςτοποιείται θ δθμιουργία επιςφαλειϊν.  Θ πολιτικι αυτι, θ οποία ιςχφει τόςο για νζουσ όςο και υφιςτάμενουσ 
πελάτεσ, ρυκμίηει τθν κατανομι των πιςτωτικϊν ορίων και τθν τιρθςθ των ορίων αυτϊν. 
Ξζςω ατομικϊν αναλφςεων τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των πελατϊν και με βάςθ τόςο τισ εςωτερικζσ όςο και τισ 
εξωτερικζσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ, διενεργείται  κατάταξθ των πελατϊν ςε βακμίδεσ κινδφνου, και 
πραγματοποιείται ςυνεχισ παρακολοφκθςθ του κινδφνου των επιςφαλϊν απαιτιςεων.  
Επιπλζον, προσ τθν διαφφλαξθ των απαιτιςεων εφαρμόηονται μζτρα ςε επιλεκτικι βάςθ, λαμβάνονται επιπρόςκετεσ 
εξαςφαλίςεισ μζςω των διακζςιμων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων & λοιπϊν διαδικαςιϊν. 
 
Φα τραπεηικά υπόλοιπα τθροφνται ςε χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ με υψθλι πιςτωτικι αξιοπιςτία και ο μιλοσ 
εφαρμόηει διαδικαςίεσ που περιορίηουν τθν ζκκεςι του ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με κάκε χρθματοοικονομικό 
οργανιςμό.  
 
Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ 
 
Θ ςυνετι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ προχποκζτει τθν επάρκεια χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ των 
αναγκαίων διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Ρ μιλοσ διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ ςε κακθμερινι βάςθ, 
μζςω τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ των βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ των πραγματοποιοφμενων πλθρωμϊν. 
Σαράλλθλα, ο μιλοσ παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν ωρίμανςθ τόςο των απαιτιςεων όςο και των υποχρεϊςεων, με 
αντικειμενικό ςκοπό τθ διατιρθςθ μιασ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ ςυνζχειασ των κεφαλαίων και τθσ ευελιξίασ μζςω τθσ 
τραπεηικισ πιςτολθπτικισ του ικανότθτασ. 
 
Ρ ςυνολικόσ δανειςμόσ του Ρμίλου κατά τθν 31/12/2017 ανιλκε ςε € 112.495  με ποςό € 326 να αφορά ςε 
μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ και ποςό € 112.169 να αφορά ςε βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
Ρ μιλοσ, κατά τθν 31/12/2017 παρουςιάηει αρνθτικό κεφάλαιο κίνθςθσ, κακϊσ οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
υπερβαίνουν τα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ κατά € 70.631  με το ςθμαντικότερο μζροσ των 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων να αφορά ςε βραχυπρόκεςμο δανειςμό.  
Σαράλλθλα, ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου περιλαμβάνονται δανειακζσ υποχρεϊςεισ κεφαλαίου 
ποςοφ € 86.280 των οποίων θ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των ςυνθμμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων βρίςκεται ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ, με προκακοριςμζνθ θμερομθνία ολοκλιρωςισ τθσ 
το αργότερο ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 2018 (βλ. ςθμείωςεισ 2.1 και 23). 
 
Υε ςυνζχεια των ανωτζρω και όςων αναλυτικά περιγράφονται ςτθν ςθμείωςθ 23 θ διοίκθςθ του Ρμίλου εκτιμά ότι θ 
διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ των δανείων κα οριςτικοποιθκεί με επιτυχία ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 2018 και ωσ εκ τοφτου 
εκτιμά ότι δεν κα αντιμετωπιςτοφν κζματα χρθματοδότθςθσ και ρευςτότθτασ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ εντόσ των 
επόμενων 12 μθνϊν, ενϊ παράλλθλα εντόσ του 2018 κα πραγματοποιθκεί θ αναταξινόμθςθ των δανείων ςτισ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 
 
 
Νειτουργικόσ κίνδυνοσ 
 
Ρ λειτουργικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ που απορρζει από αδυναμία των ςυςτθμάτων τεχνολογίασ και ελζγχων του 
Ρμίλου κακϊσ και ο κίνδυνοσ που προζρχεται από ανκρϊπινο λάκοσ και φυςικζσ καταςτροφζσ. Φα ςυςτιματα του 
Ρμίλου ελζγχονται, ςυντθροφνται και αναβακμίηονται επί ςυνεχοφσ βάςεωσ. 
 
Μίνδυνοσ ςυμμόρφωςθσ  
 
Ρ κίνδυνοσ ςυμμόρφωςθσ είναι ο κίνδυνοσ χρθματικισ απϊλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και απϊλειασ από πρόςτιμα 
και άλλεσ ποινζσ, που απορρζει από τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ πολιτείασ.  
Ρ κίνδυνοσ αυτόσ περιορίηεται ςε μεγάλο βακμό μζςω τθσ εποπτείασ που αςκείται από τθ Διοίκθςθ του Ρμίλου, αλλά 
και μζςω άλλων αςφαλιςτικϊν δικλείδων που εφαρμόηει ο μιλοσ. 
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Μίνδυνοσ απϊλειασ φιμθσ 
 
Ρ κίνδυνοσ αυτόσ απορρζει από αρνθτικι δθμοςιότθτα όςον αφορά τισ εργαςίεσ του Ρμίλου που είτε αλθκινι είτε 
ψευδισ, μπορεί να προκαλζςει μείωςθ τθσ πελατειακισ βάςθσ, μείωςθ των ειςοδθμάτων και νομικζσ αγωγζσ εναντίον 
του Ρμίλου. Ρ κίνδυνοσ αυτόσ περιορίηεται ςε μεγάλο βακμό μζςω τθσ εποπτείασ που αςκείται από τθ Διοίκθςθ του 
Ρμίλου και μζςω άλλων διαδικαςιϊν με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου αυτοφ. 
 
Διαχείριςθ κεφαλαίου 
 
Ρ κφριοσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ κεφαλαίου από τθν Εταιρεία είναι θ διατιρθςθ υγιϊν δεικτϊν κεφαλαιακισ 
επάρκειασ ζτςι ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίηει τισ εργαςίεσ τθσ και να μεγιςτοποιεί τθν αξία προσ τουσ μετόχουσ. 
 Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τθν κεφαλαιακι τθσ δομι και προβαίνει ςε αναπροςαρμογζσ ανάλογα με τισ μεταβολζσ ςτισ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά των κινδφνων που πθγάηουν από τισ εργαςίεσ τθσ.  
 
Δ. Υυναλλαγζσ με Υυνδεδεμζνα Ξζρθ 
 
Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με ςυνδεδεμζνα με αυτιν μζρθ κατά τθν ζννοια του ΔΝΣ 24 πραγματοποιικθκαν υπό 
τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ.  
Φα ποςά των εςόδων και εξόδων τθσ χριςθσ 2017 και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ 31/12/2017 
για τον μιλο και τθν Εταιρεία, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ παρουςιάηονται ςτθ 
ςθμείωςθ 30 των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
Ειδικότερα, ςτθ ςθμείωςθ 30 παρουςιάηονται τα ζςοδα και ζξοδα τθσ Εταιρείασ με τισ κυγατρικζσ τθσ και αφοροφν 
κυρίωσ τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τισ κυγατρικζσ κακϊσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν που ζχει λάβει θ Εταιρεία από τισ 
κυγατρικζσ τθσ. Φα ζςοδα και ζξοδα του Ρμίλου περιλαμβάνουν κυρίωσ πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςε 
ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ του Ρμίλου και αγορζσ υπθρεςιϊν και παγίων που ζχουν χορθγθκεί από ςυνδεδεμζνεσ 
εταιρείεσ του Ρμίλου. 
Ρι απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αφοροφν κυρίωσ ςε εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ από δάνεια που ζχουν 
χορθγθκεί προσ τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ. Ρι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αφοροφν κυρίωσ ςε εμπορικζσ και λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ προσ κυγατρικζσ εταιρείεσ. Ρι απαιτιςεισ του Ρμίλου αφοροφν κυρίωσ ςε εμπορικζσ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ ενϊ οι υποχρεϊςεισ αφοροφν κυρίωσ εμπορικζσ υποχρεϊςεισ. 
Ρι ςυναλλαγζσ του Ρμίλου με λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςθμείωςθ 30, αφοροφν ςε 
ςυναλλαγζσ με τον μιλο τθσ ΦΤΑΣΕΗΑΥ ΣΕΙΤΑΙΩΥ και περιλαμβάνουν κατακζςεισ ποςοφ € 5,1 εκ. και δάνεια ποςοφ € 
29,4 εκ. κακϊσ και ςχετιηόμενουσ τόκουσ ζξοδα ποςοφ € 1,7 εκ. 
Ρι ςυνολικζσ αμοιβζσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ 
παρουςιάηονται ςτθ ςθμείωςθ 30 των οικονομικϊν καταςτάςεων. Για τθ χριςθ 2017, οι ςυνολικζσ αμοιβζσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε € 1 εκ. 
 
ΥΦ. Ξθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ 
 
Θ ΔΕΝΦΑ από τθν ίδρυςι τθσ ζχει κζςει πολφ υψθλά πρότυπα ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ, κακϊσ 
αναγνωρίηει το ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει ςτον τομζα τθσ διατροφισ. Θ τιρθςθ των κεςμικϊν κανόνων 
αποτελεί τθν αδιαπραγμάτευτθ βάςθ τθσ λειτουργίασ τθσ, επάνω ςτθν οποία βαςίηεται όλθ θ υπεφκυνθ διαχείριςθ τθσ 
Εταιρείασ.  Φο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ Εταιρείασ περιγράφει ςυνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο θ Εταιρεία 
λειτουργεί και αναπτφςςεται. 
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1. Επιχειρθματικό Ξοντζλο τθσ ΔΕΝΦΑ 

 

 
 
Θ ΔΕΝΦΑ αναπτφςςει τθ ςτρατθγικι τθσ και υλοποιεί το εκάςτοτε πλάνο δράςεϊν τθσ βαςιηόμενθ ςε πζντε (5) άξονεσ 
ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων: 

1. Χψθλι ποιότθτα και αςφάλεια προϊόντων 
2. Υτιριξθ τοπικϊν κοινοτιτων και πρωτογενοφσ τομζα 
3. Φροντίδα και προςταςία του περιβάλλοντοσ 
4. Δθμιουργικό εργαςιακό περιβάλλον 
5. Χρθςτι εταιρικι διακυβζρνθςθ και οικονομικι ευρωςτία. 
 

2. Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και οργάνωςθ 

Θ ΔΕΝΦΑ αντιλαμβάνεται ότι θ υιοκζτθςθ πρακτικϊν και αρχϊν χρθςτισ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςυμβάλλει ςτθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
αξίασ τθσ προσ όφελοσ των ςυμμετοχϊν τθσ. Υτόχοσ τθσ ΔΕΝΦΑ, μζςω τθσ εφαρμογισ των πρακτικϊν και των αρχϊν 
αυτϊν, είναι θ φπαρξθ διαφάνειασ ςτθ Διοίκθςθ, αλλά και ανεξαρτθςίασ ςτουσ τρόπουσ Διοίκθςθσ και ελζγχου.  Υτο 
πλαίςιο αυτό, θ Εταιρεία ζχει αναπτφξει ςαφι οργανωτικι δομι, κακϊσ και ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα διαχείριςθσ 
εςωτερικοφ ελζγχου και κινδφνου.   
 
 
 

 

 

 

 

 

Μρίςιμεσ 

ςυνεργαςίεσ 

Μτθνοτρόφοι 

παραγωγοί 

Εξωτερικοί 

ςυνεργάτεσ - 

κτθνίατροι 

Μφριεσ 
δραςτθριότθτεσ 

Βαςικοί πόροι 

Σαραγωγι και 

διάκεςθ προϊόντων 

γάλακτοσ και 

γιαουρτιοφ. Επίςθσ, 

παραγωγι και 

διάκεςθ  

τυροκομικϊν, 

προϊόντων βρεφικισ 

και παιδικισ 

διατροφισ, χυμϊν, 

ζτοιμου τςαγιοφ, 

κακϊσ και 

ροφθμάτων και 

ενεργειακϊν ποτϊν.  

Απορροφά πάνω από 

το 25% τθσ ςυνολικισ 

ελλθνικισ παραγωγισ 

αγελαδινοφ γάλακτοσ  

Υυνεργαςία με πάνω 

από 1.300 Ζλλθνεσ 

κτθνοτρόφουσ  

 5 παραγωγικζσ μονάδεσ  

Επιςτθμονικι 

κοινότθτα 

Σαραγωγι αξίασ και 

χρθςιμότθτα 

Χψθλισ ποιότθτασ και 

αςφαλι γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ 

διατροφικι αξία του 

γάλακτοσ 

Χποςτιριξθ των Ελλινων 

κτθνοτρόφων  

Μανάλια  

Υχζςεισ με 

καταναλωτζσ 

Ανταπόκριςθ ςτισ 

ανάγκεσ των πελατϊν 

και των καταναλωτϊν 

μζςω: διακεςιμότθτασ 

και προκυμίασ 

Άμεςθ διαχείριςθ 

παραπόνων των 

πελατϊν και 

καταναλωτϊν, μζςω του 

Μζντρου Ενθμζρωςθσ, 

κακϊσ και υλοποίθςθ 

ερευνϊν ικανοποίθςθσ 

πελατϊν 

Ματθγορίεσ 

πελατϊν 

Ρργανωμζνο 

λιανεμπόριο (Super 

markets) 

Ξικρι λιανικι 

(φοφρνοι, ψιλικά, 

περίπτερα) 

Φελικόσ 

καταναλωτισ 

Φα κφρια κανάλια μζςω των οποίων θ ΔΕΝΦΑ 

ζρχεται ςε επαφι με πελάτεσ είναι: 

 Νιανεμπόριο και μικρι λιανικι 

 Μλαδικζσ εκκζςεισ 

 Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ/εκδθλϊςεισ 

 Ζρευνεσ ικανοποίθςθσ πελατϊν / 

καταναλωτϊν 

 Σρογράμματα ενθμζρωςθσ και 

εκπαίδευςθσ  

 Διαρκι επικοινωνία μζςω τθσ Εμπορικισ 

Διεφκυνςθσ 

Διάρκρωςθ κόςτουσ 

Σρϊτεσ φλεσ, αμοιβζσ και λοιπζσ παροχζσ εργαηομζνων, κόςτθ 

μεταφοράσ προϊόντων, αμοιβζσ ςυνεργατϊν , αναβακμίςεισ 

εξοπλιςμοφ. 

Σωλιςεισ προϊόντων τθσ Εταιρείασ 

Χψθλισ ποιότθτασ προϊόντα 

τςαγιοφ, χυμϊν και άλλων 

ροφθμάτων 

Διάρκρωςθ εςόδων 

Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα 
 Εφαρμογι αυςτθρϊν διαδικαςιϊν 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

 Σιςτοποιιςεισ κατά ISO 9001, ISO 

22000, BRC, IFS Food, AIB 

International 

 DELTA MicroLab – Εργαςτιριο 

Ξοριακισ Ξικροβιολογίασ 

 Υχζδιο Δράςθσ «ΓΑΙΑ» - ςυμβολι 

τθσ ΔΕΝΦΑ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

του πρωτογενοφσ τομζα 

 Μζντρο Ενθμζρωςθσ ΔΕΝΦΑ (ΜΕΔ) 

 

Μοινωνικι προςφορά και 

ςτιριξθ ευπακϊν κοινωνικά 

ομάδων 
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Διαχείριςθ κεμάτων διαφάνειασ και διαφκοράσ 
 Θ ΔΕΝΦΑ ωσ κυγατρικι του Ρμίλου Vivartia τθρεί τον «Μϊδικα Επιχειρθματικισ Δεοντολογίασ Vivartia». Υφμφωνα με 
αυτόν οι ςυναλλαγζσ, οφείλουν να διενεργοφνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι 
και διεκνι νομοκεςία. Αναφορικά με κζματα διαφάνειασ και διαφκοράσ, υφίςτανται ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ και αρχζσ 
για τθ λιψθ επιχειρθματικϊν δϊρων και τθν αποφυγι δωροδοκίασ και χρθματιςμοφ από το ςφνολο των εργαηομζνων.  
 
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των προλθπτικϊν δράςεων που λαμβάνει θ ίδια θ ΔΕΝΦΑ, υφίςτανται ςυγκεκριμζνα όρια 
ευκφνθσ για κάκε ςτζλεχόσ τθσ, ενϊ πραγματοποιοφνται ςχετικοί ζλεγχοι για τθν αξιολόγθςθ τθσ τιρθςισ τουσ.  
Επιπρόςκετα, ςτθν εταιρεία ζχει κεςπιςτεί «Μϊδικασ Δεοντολογίασ που διζπει τθ διενζργεια προμθκειϊν ειδϊν και 
υπθρεςιϊν», ςφμφωνα με τον οποίο υφίςτανται ςυγκεκριμζνα πρότυπα και αρχζσ που κακορίηουν τθ ςχζςθ 
εργαηομζνων και προμθκευτϊν αναφορικά με τθν προςφορά ι λιψθ δϊρων.  
 
Εςωτερικόσ ζλεγχοσ και διαχείριςθ κινδφνων  
Φο Φμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου ελζγχει τθ λειτουργία των δικλείδων αςφαλείασ που ζχουν κεςπιςτεί ωσ απάντθςθ ςτα 
ςχετικά επιχειρθματικά ρίςκα. Υτο πλαίςιο αυτό, το Φμιμα διενεργεί πολυάρικμουσ ελζγχουσ ετθςίωσ και, ανάμεςα ςτα 
άλλα, εξετάηει τον τρόπο εφαρμογισ κεμάτων που άπτονται τθσ Εταιρικισ Χπευκυνότθτασ τθσ ΔΕΝΦΑ. Φα αποτελζςματα 
των ελζγχων ςυγκεντρϊνονται και παρουςιάηονται, ανά τρίμθνο, ςτθν Επιτροπι Ελζγχου του Ρμίλου Vivartia.  
 
Επίςθσ, εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ, θ ΔΕΝΦΑ τθρεί ςε επίπεδο Διοίκθςθσ, αποτελεςματικό ςφςτθμα 
διαχείριςθσ κινδφνων. Ωσ εκ τοφτου, αναγνωρίηει, αξιολογεί, ιεραρχεί, ενδεχόμενουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και 
χρθςιμοποιεί διάφορα μζςα ι εφαρμόηει εξειδικευμζνεσ ςτρατθγικζσ, προκειμζνου να περιορίςει τθν ζκκεςι τθσ ςε 
αυτοφσ.  
Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των επιχειρθματικϊν κινδφνων παρατίκενται ςτθ Υθμείωςθ 31 των 
Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων. 
 
Αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
Ξε γνϊμονα τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ, θ ΔΕΝΦΑ τθρεί τον «Μϊδικα Επιχειρθματικισ Δεοντολογίασ Vivartia», μζςω του 
οποίου κεςπίηονται ειδικά μζτρα και πρακτικζσ ϊςτε να αποφεφγονται περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Θ 
Εταιρεία ζχει ωσ βαςικι τθσ αρχι ότι οι εργαηόμενοί τθσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι από κζματα ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων, τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν κρίςθ, τθν αντικειμενικότθτα ι τθν πίςτθ τουσ προσ τθν Εταιρεία. 
Ανάμεςα ςε αυτά, ςυγκαταλζγονται κζματα άςκθςθσ παράλλθλων δραςτθριοτιτων, κανόνεσ και κωλφματα αναφορικά 
με τθν πρόςλθψθ και απαςχόλθςθ ςυγγενϊν, θ Σολιτικι Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν, κακϊσ και το πλαίςιο διαχείριςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν. 
 

3. Βραβεφςεισ – Διακρίςεισ 2017 

Θ ΔΕΝΦΑ, κατά το 2017 απζςπαςε τα ακόλουκα Βραβεία και Φιμθτικζσ Διακρίςεισ: 

 Βραβείο επιχειρθματικισ αριςτείασ «DIAMONDS of the GREEK ECONOMY 2017» 

 Υτο πλαίςιο των διακρίςεων «Αιωνόβια Brands 2017», θ ΔΕΝΦΑ τιμικθκε με SILVER AWARD για τα 65 χρόνια 

τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ τθσ, ενϊ 3 ακόμθ βραβεία ζλαβαν το ΓΑΝΑ ΒΝΑΧΑΥ, το ΦΤΕΥΜΡ ΓΑΝΑ ΔΕΝΦΑ και 

το MILKO. 

 2 βραβεία για το MILKO ςτα WEBX Awards 

 8 διακρίςεισ για το MILKO ςτα Ermis Awards 

 2 πρϊτα βραβεία για τα Mini Meals ςτα World Dairy Innovation Awards 2017 

 Διάκριςθ ςτα BRAVO AWARDS για το Υχζδιο Δράςθσ ΓΑΙΑ 

 Βραβείο «ΞΕΓΑΝΘ ΣΑΤΑΔΡΥΙΑΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» ςτα Υελφ Υερβισ Excellence Awards 2017 

 Βραβείο από το «Ξαηί για το Σαιδί» που αφοροφςε τθ διετία 2016-2017. 

 

4. Χπεφκυνθ λειτουργία ΔΕΝΦΑ – Σοιότθτα και Μαινοτομία 

Διαχρονικόσ ςτόχοσ τθσ ΔΕΝΦΑ, διατυπωμζνοσ με ςαφινεια ςτο όραμα τθσ Εταιρείασ, αποτελεί θ δθμιουργία 
καινοτόμων προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και υψθλισ διατροφικισ αξίασ για τθν κάλυψθ των ποικίλων αναγκϊν των 
καταναλωτϊν τθσ. Θ ΔΕΝΦΑ φροντίηει ανελλιπϊσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου μζςω των αυςτθρϊν διαδικαςιϊν 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που ακολουκεί, από τα αρχικά ςτάδια ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ των προϊόντων τθσ μζχρι και 
τθν διάκεςι τουσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ.  
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Ζρευνα και Ανάπτυξθ: ςχεδιαςμόσ προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και υψθλισ διατροφικισ αξίασ 
 

Θ ΔΕΝΦΑ επενδφει ςυςτθματικά ςτθν Ζρευνα και Ανάπτυξθ, κακϊσ ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90 ζχει 

δθμιουργιςει και ςτθρίηει ζκτοτε αδιάλειπτα τθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, επενδφοντασ ςτισ 

πρϊτεσ πιλοτικζσ και εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ με ζδρα τθν παραγωγικι μονάδα του Αγίου 

Υτεφάνου. Από τότε μζχρι και ςιμερα θ ΔΕΝΦΑ επενδφει ςε ερευνθτικό δυναμικό, ςε προθγμζνεσ τεχνολογίεσ και 

εξοπλιςμό αιχμισ, κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων, αποτελϊντασ μία από τισ λίγεσ εταιρείεσ ςτθν 

Ελλάδα που ξεχωρίηει για το γεγονόσ ότι καινοτομεί, αναπτφςςοντασ αυτόνομα τα προϊόντα τθσ ςτθριηόμενθ ςτο 

υψθλισ εξειδίκευςθσ επιςτθμονικό προςωπικό τθσ. 

Εφαρμογι διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
 
Θ φιλοςοφία τθσ ΔΕΝΦΑ ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων εναρμονίηεται πλιρωσ με τα 

αυςτθρότερα διεκνι πρότυπα. λεσ οι παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ ακολουκοφν πιςτά τισ απαιτιςεισ των 

διεκνϊν προτφπων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ των τροφίμων. Ειδικότερα, θ ΔΕΝΦΑ τθρεί, εφαρμόηει και 

πιςτοποιείται ςφμφωνα με τα ακόλουκα ςυςτιματα:  

 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 22000  Υφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ Φροφίμων 

 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 9001  Υφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Σοιότθτασ 

 BRC Global Standards for Food Safety 

 IFS Food Standard for Auditing Quality and Food Safety of Food Products 

 AIB International Υφςτθμα Χγείασ και Αςφάλειασ Φροφίμων   

 Υφςτθμα Food Defense 

Θ Εταιρεία πραγματοποιεί τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ποιότθτασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ παραγωγικισ τθσ διαδικαςίασ. 

Από το ςθμείο τθσ ανάκτθςθσ τθσ πρϊτθσ φλθσ μζχρι τθν τελικι διάκεςθ των προϊόντων ςτα ςθμεία πϊλθςθσ, θ ΔΕΝΦΑ 

φροντίηει για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ φρεςκάδασ, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ τθσ διατροφικισ τουσ αξίασ.  

Σροκειμζνου θ Εταιρεία να διαςφαλίςει τθ ςυνεχι εξζλιξθ και ανάπτυξι τθσ με βάςθ τισ απαιτιςεισ των υψθλϊν 

ποιοτικϊν προτφπων που εφαρμόηει, ζχει κεςπίςει για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ, εςωτερικοφσ δείκτεσ 

ποιότθτασ (KPIs), τουσ όποιουσ παρακολουκεί ανελλιπϊσ. Επίςθσ, θ ΔΕΝΦΑ διακζτει εξειδικευμζνο επιςτθμονικό 

προςωπικό, το οποίο διαςφαλίηει ότι θ Εταιρεία εναρμονίηεται πλιρωσ με τισ Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ νομικζσ και άλλεσ 

απαιτιςεισ.  

 
Μζντρο Ενθμζρωςθσ ΔΕΝΦΑ 
 

Φο Μζντρο Ενθμζρωςθσ ΔΕΝΦΑ δθμιουργικθκε το 2001 και ςτελεχϊνεται από επιςτθμονικό προςωπικό ςτον τομζα των 

τροφίμων. Υτόχοσ του είναι θ αμφίδρομθ επικοινωνία των καταναλωτϊν και τθσ αγοράσ με τθ ΔΕΝΦΑ. Από το 2008 

αποτελεί τμιμα τθσ λειτουργίασ τθσ Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ, ζχοντασ ςτρατθγικι ςθμαςία για τθν Εταιρεία, κακϊσ 

είναι το ουςιαςτικό Μζντρο Διαλόγου, για τθν ζγκαιρθ λιψθ των μθνυμάτων τθσ αγοράσ και τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ του 

κοινοφ από τθ ΔΕΝΦΑ. Είναι branded, ζχει το δικό του logo που απεικονίηεται ςε όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ των προϊόντων 

ΔΕΝΦA.  

 
5. Χπευκυνότθτα για τουσ Ανκρϊπουσ τθσ ΔΕΝΦΑ 

Ρι άνκρωποι τθσ ΔΕΝΦΑ αποτελοφν τον πολυτιμότερο πυλϊνα για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ Εταιρείασ. Για το λόγο αυτό 

θ ΔΕΝΦΑ φροντίηει κακθμερινά για τθ διατιρθςθ ενόσ αςφαλοφσ, δίκαιου και αξιοκρατικοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, 

μζςω του οποίου προςφζρονται ςυνεχϊσ δυνατότθτεσ περεταίρω ανάπτυξθσ, για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ.   

Θ ΔΕΝΦΑ ζχει δεςμευτεί και εφαρμόηει ςφγχρονεσ μεκόδουσ για τθν ανάπτυξθ των εργαηομζνων τθσ, παρζχει 

προγράμματα ςυνεχοφσ και ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ και εφαρμόηει ςφγχρονα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και 

ανταμοιβισ, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτουσ εργαηόμενουσ τθ δυνατότθτα για ςυνεχι εξζλιξθ και ανάδειξθ των ικανοτιτων 

τουσ, αναγνωρίηοντασ τθν αφοςίωςθ και τθν προςφορά τουσ. 
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Υυνολικό ανκρϊπινο δυναμικό 
ΔΕΝΦΑ ανά φφλο 

2016 2017* 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Εργαηόμενοι ΔΕΝΦΑ 972 215 988 213 

φνολα 1.187 1.201 

 

 Θλικιακι κατανομι 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 

  

2016 2017* 

<30 30-50 51+ <30 30-50 51+ 

Άνδρεσ 30 725 217 27 714 247 

Γυναίκεσ 15 157 43 9 152 52 

ΥΧΟΡΝΑ 1.187 1.201 

 
*Σο 2017 περιλαμβάνει επιπλζον και τουσ απαςχολοφμενουσ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ΒΙΓΛΑ, θ οποία απορροφικθκε 
από τθ ΔΕΛΣΑ μζςα ςτο ζτοσ.  
 
Ανάπτυξθ εργαηομζνων 
Διαχρονικόσ ςτόχοσ τθσ ΔΕΝΦΑ αποτελεί θ προςφορά κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ και τεχνογνωςίασ ςτουσ εργαηομζνουσ 
τθσ, προκειμζνου να εξελίςςονται και να εμπλουτίηουν ςυνεχϊσ τισ γνϊςεισ τουσ. Ξζςω των εκπαιδεφςεων που 
υλοποιεί θ Εταιρεία, προςφζρει ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ τα κατάλλθλα εφόδια ϊςτε να βρίςκουν άμεςεσ λφςεισ ςτισ 
κακθμερινζσ προκλιςεισ και ταυτόχρονα να βελτιϊνεται θ παραγωγικότθτά τουσ.  Θ Εταιρεία υλοποιεί ποικίλεσ 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται ςεμινάρια, ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια, πιςτοποιιςεισ, 
ακόμθ και επιδοτιςεισ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων.  
Φα δομθμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα αφοροφν ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων των εργαηομζνων. Θ ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν ςτοιχείων για τθ ΔΕΝΦΑ, ανά φφλο και 
ιεραρχικι βακμίδα, περιλαμβάνει:  
 

Υφνολο ωρϊν εκπαίδευςθσ ανά 
κατθγορία ιεραρχίασ 

2016 2017 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Διευκυντζσ 113 44 157 47 37 84 

Ανϊτερα τελζχθ 511 174 685 519 190 709 

Τπάλλθλοι 1356 785 2141 752 946,5 1699 

Εργοδθγοί και εργατικό προςωπικό 2143 194 2337 2172 314 2486 

φνολο 4.123 1.197 5.320 3.490 1.488 4.978 
 
 
Υφςτθμα ανάπτυξθσ και απόδοςθσ εργαηομζνων 
Υτθ ΔΕΝΦΑ εφαρμόηεται ςφςτθμα ςτοχοκζτθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων. Σρόκειται για ζνα 
ςφγχρονο ςφςτθμα ανάπτυξθσ, το οποίο δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθν απόδοςθ, όςο ςτθ ςυμπεριφορά και ςτισ δεξιότθτεσ 
του κάκε εργαηόμενου. Ζμφαςθ δίνεται και ςτθ διαβάκμιςθ των δεξιοτιτων, οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε κζςθσ. Ξζςω των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, εντοπίηονται τα δυνατά και αδφνατα 
ςθμεία κάκε τμιματοσ και λαμβάνονται αποφάςεισ ςχετικά με τθν εξζλιξθ κάκε εργαηόμενου. 
 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και ίςεσ ευκαιρίεσ 
Θ εργαςιακι κουλτοφρα τθσ ΔΕΝΦΑ, βαςίηεται μεταξφ άλλων ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ διαφορετικότθτασ. Θ Εταιρεία 
αναγνωρίηει πωσ το ανκρϊπινο δυναμικό ςτελεχϊνεται από διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ με τθ δικι τουσ 
προςωπικότθτα, τρόπο ηωισ και ςτόχουσ. λοι οι εργαηόμενοι ςτο ςφνολό τουσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και φφλου, 
υποςτθρίηονται ενεργά από τθν Εταιρεία, ϊςτε να τουσ δίνονται ίςεσ ευκαιρίεσ εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ. 
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Αποςπάςματα από τον Κϊδικα Επιχειρθματικισ Δεοντολογίασ του ομίλου εταιρειϊν Vivartia  
εβαςμόσ ςτον άνκρωπο 
Η Εταιρεία ςζβεται τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και βοθκάει τθν τοπικι, εκνικι και παγκόςμια κοινωνία, ανάλογα με το 
αντικείμενο και τθν γεωγραφικι του εξάπλωςθ. ζβεται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, αντιτίκεται ςτθν παιδικι εργαςία, 
δίνει ίςα δικαιϊματα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ, ςτισ εκνικζσ, κρθςκευτικζσ και φυλετικζσ μειονότθτεσ. Επιλζγει 
ςυνεργάτεσ που αποδζχονται τισ ίδιεσ θκικζσ αξίεσ. 
το πλαίςιο αποφυγισ οποιαςδιποτε μορφισ παρενόχλθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ, απαγορεφονται ςχόλια ςχετικά με τθν 
θλικία, τθ φυλετικι προζλευςθ, τισ πολιτικζσ πεποικιςεισ, τθ ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, το κριςκευμα, 
τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν εγκυμοςφνθ, τθν υπθκοότθτα και τυχόν ειδικζσ 
ανάγκεσ, προσ πελάτεσ, ςυναδζλφουσ, επιςκζπτεσ και ςυνεργάτεσ. 
 
 
Χγεία και αςφάλεια εργαηομζνων 
Θ διαςφάλιςθ τθσ Χγείασ και τθσ Αςφάλειασ των εργαηομζνων αποτελεί κακθμερινι φροντίδα για τθ ΔΕΝΦΑ. Θ 
δζςμευςθ όλων ςτθν Εταιρεία, ςτα κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, εκφράηεται μζςω τθσ Σολιτικισ που 
ζχει αναπτφξει και θ οποία ζχει ιςχφ ςε όλεσ τισ παραγωγικζσ μονάδεσ και εγκαταςτάςεισ. 
 
Απόςπαςμα από τθν Πολιτικι Τγείασ και Αςφάλειασ   
 
Η ΔΕΛΣΑ δεςμεφεται και ςτοχεφει: 
• τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι, ςυντιρθςθ και ςυνεχι βελτίωςθ ενόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Τγείασ & τθσ 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία 
• τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τθ ςχετικι εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθν υγεία και αςφάλεια ςτθν 

εργαςία 
• τθν πρόλθψθ και διαρκι μείωςθ των εργατικϊν ατυχθμάτων και των επαγγελματικϊν αςκενειϊν και ςτθ 

ςυνεχι βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 
• τθν προςταςία εργαηομζνων και τρίτων από τουσ εργαςιακοφσ κινδφνουσ 
• τθν πρόλθψθ και εξάλειψθ του εργαςιακοφ κινδφνου ςτθν πθγι του  
• τθν καλλιζργεια και ανάπτυξθ υπευκυνότθτασ για τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνουν οι εργαηόμενοι για τθν 

προςταςία, τθ δικι τουσ και των ςυναδζλφων τουσ και ςτθν εμπζδωςθ αςφαλοφσ εργαςιακισ ςυμπεριφοράσ 
• τθ δζςμευςθ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν για τθ λιψθ παρόμοιων μζτρων 
 
Φα προγράμματα Χγείασ και Αςφάλειασ που υλοποιοφνται, διαμορφϊνονται ςε ετιςια βάςθ ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ τθσ κάκε παραγωγικισ εγκατάςταςθσ, αλλά και ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των δεικτϊν 
υγείασ και αςφάλειασ. 

 
Επενδφςεισ για τθν Χγεία και τθν Αςφάλεια 
Ρι επενδφςεισ τισ οποίεσ πραγματοποιεί θ ΔΕΝΦΑ ςτον τομζα τθσ Χγείασ και τθσ Αςφάλειασ, αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ δζςμευςισ τθσ απζναντι ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ. Ρι ετιςιεσ ανάγκεσ κάκε παραγωγικισ εγκατάςταςθσ, 
κακϊσ και των κεντρικϊν γραφείων ςχετικά με τθν Χγεία και τθν Αςφάλεια, αξιολογοφνται προςεκτικά, ιεραρχοφνται 
και ακολοφκωσ υλοποιοφνται ςχετικζσ ενζργειεσ από τθν Εταιρεία.  
 

6. Φροντίδα για το Σεριβάλλον 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελεί προτεραιότθτα για τθ ΔΕΝΦΑ και, ωσ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ, υλοποιείται 

μζςω ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, πάντοτε με τθ ςυμβολι όλων των εργαηομζνων.  

Θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει και εφαρμόηει Σεριβαλλοντικι Σολιτικι, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ αναπτφςςει και υλοποιεί 

δράςεισ, με γνϊμονα το ςεβαςμό του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, βαςιηόμενθ πάντα ςτθν αρχι τθσ πρόλθψθσ. 
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Απόςπαςμα από τθν περιβαλλοντικι πολιτικι 
Θ ΔΕΝΦΑ τθρεί ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ, τουσ αυςτθρότερουσ κανόνεσ και προδιαγραφζσ που ςχετίηονται 
με το ςεβαςμό και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, 
αξιολογϊντασ και ελζγχοντασ όλα τα δεδομζνα και εφαρμόηοντασ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ καταλλθλότερεσ 
προλθπτικζσ και διορκωτικζσ ενζργειεσ. 
Θ πολιτικι για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ τομείσ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ όλων των εμπλεκόμενων ςτον κφκλο ηωισ των προϊόντων. 
 
Σρωτοβουλίεσ και δράςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
Θ ΔΕΝΦΑ αναλαμβάνει ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ με ςκοπό τθν αποδοτικι χριςθ τθσ ενζργειασ και του νεροφ, τθν ορκι 
διαχείριςθ των χθμικϊν ουςιϊν, κακϊσ και τθ μείωςθ των επιδράςεων των προϊόντων τθσ. Ξε αυτόν τον τρόπο, όχι 
μόνο αποδεικνφει ζμπρακτα τθ δζςμευςι τθσ για τθ φροντίδα και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, αλλά και 
παραμζνει πιςτι ςτο ςτόχο τθσ για τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ρι προτεραιότθτεσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ 
τθσ ΔΕΝΦΑ είναι θ κατανάλωςθ ενζργειασ, θ χριςθ νεροφ, οι ςυςκευαςίεσ προϊόντων, τα απόβλθτα και οι μεταφορζσ. 
 
Σεριβαλλοντικοί δείκτεσ επίδοςθσ  

 

1. Ματανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (ςυνολικι και ειδικι – ανά τόνο προϊόντοσ) 

Κατανάλωση ρεύματος 2016 2017 

Καηανάλωζη ζε MWh 51.703 52.252 

Ειδική καηανάλωζη ρεύμαηος 

(Kwh/ηόνο προϊόνηων) 
2.117 2.149 

 

2. Ματανάλωςθ νεροφ (ςυνολικι και ειδικι – ανά τόνο προϊόντοσ) 

Κατανάλωση Νερού σε m
3
 2016 2017 

Δίκησο Ύδρεσζης 1.073.431 962.867 

Αδειοδοηημένες γεωηρήζεις 74.132 30.000 

Φσζικές πηγές 303.090 265.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.450.653 1.257.867 

 

Θ παραγωγικι μονάδα τθσ ΔΕΝΦΑ ςτο Σλατφ Θμακίασ είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  ISO 14001. 

 
*Φο 2017 δεν περιλαμβάνει τθν κατανάλωςθ ρεφματοσ και νεροφ ςτο τυροκομείο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ΒΙΓΝΑ ,  θ 
οποία απορροφικθκε από τθ ΔΕΝΦΑ μζςα ςτο ζτοσ. 
 

7. Σρομθκευτικι αλυςίδα και πρωτογενισ παραγωγι 

Θ ΔΕΝΦΑ ςτθρίηει τθν ελλθνικι πρωτογενι παραγωγι, παραμζνοντασ ο μεγαλφτεροσ αγοραςτισ αγελαδινοφ γάλακτοσ 
και απορροφϊντασ πάνω από το 25% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ γάλακτοσ από τουσ Ζλλθνεσ κτθνοτρόφουσ. Θ 
ςυνεργαςία τθσ με τθν Φράπεηα Σειραιϊσ για τθ Υυμβολαιακι Μτθνοτροφία ςτον τομζα του γάλακτοσ ςυνεχίςτθκε και 
το 2017, εξαςφαλίηοντασ ςτον κτθνοτρόφο τθν απαιτοφμενθ ρευςτότθτα με ικανοποιθτικοφσ όρουσ, κατά τθ χρονικι 
περίοδο που τθ χρειάηεται, με  ςτόχο τθν άμεςθ και ενεργό υποςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ γαλακτοπαραγωγοφ 
κτθνοτροφίασ. 
Επιπρόςκετα, θ εταιρεία ςυνζχιςε και το 2017 τθν εφαρμογι του  ΥΧΕΔΙΡΧ ΔΤΑΥΘΥ ΓΑΙΑ. Φο ΥΧΕΔΙΡ ΔΤΑΥΘΥ ΓΑΙΑ είναι 
μια πρωτοβουλία τθσ ΔΕΝΦΑ για α) τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ειδικότερα τθ ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ γαλακτοπαραγωγοφ 
κτθνοτροφίασ με, δράςεισ ζρευνασ, εκπαίδευςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και β) τθν αξιοποίθςθ ελλθνικϊν 
καλλιεργειϊν για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν.  
Υχετικά με τθν εκπαίδευςθ των κτθνοτρόφων,  οργανϊκθκαν  από τθ Ηϊνθ Γάλακτοσ ΔΕΝΦΑ δφο εκπαιδευτικζσ 
θμερίδεσ ςτθ Πάνκθ και το Ναγκαδά Θεςςαλονίκθσ, με κζμα τθν ευηωία, τθν παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα ςαν 
βαςικοφσ παράγοντεσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ κτθνοτροφίασ. Υε ςυνεργαςία με το Γεωπονικό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
αναπτφχκθκε και το 2017 το πρόγραμμα τθσ Υυμβουλευτικισ Φάρμασ ςε κζματα διατροφισ και διαχείριςθσ, ζνα 
πρόγραμμα που ζχει ξεκινιςει από το 2016 και ςταδιακά απολαμβάνουν τα οφζλθ του όλο και περιςςότεροι 
κτθνοτρόφοι που εντάςςονται ςε αυτό.  



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ χριςθσ 1/1 – 31/12/2017 
(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

21 

Επίςθσ θ ΔΕΝΦΑ προςζφερε, ςτο πλαίςιο του ΓΑΙΑ, 14 υποτροφίεσ ςε νζουσ κτθνοτρόφουσ για εκπαίδευςθ, θ οποία 
υλοποιικθκε ςτθν Αμερικανικι Γεωργικι Υχολι. Ρι υπότροφοι νζοι κτθνοτρόφοι παρακολοφκθςαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα  διάρκειασ τεςςάρων μθνϊν, ςχετικά με τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ςτθ διαχείριςθ τθσ κτθνοτροφικισ 
μονάδασ.   
 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο site: http://gaiaproject.vivartia.com 

 
8. Χπευκυνότθτα για τθν Μοινωνία 

Για τθ ΔΕΝΦΑ, θ εταιρικι υπευκυνότθτα αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ λειτουργίασ τθσ. Για τθν ελλθνικι εταιρεία, 
τθν οποία εμπιςτεφονται κακθμερινά δεκάδεσ χιλιάδεσ ελλθνικζσ οικογζνειεσ, θ υπεφκυνθ λειτουργία ςε ςυνδυαςμό με 
τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και ειδικότερα των παιδιϊν και τθσ οικογζνειασ, αποτελεί κεντρικό ςυςτατικό τθσ ςτρατθγικισ 
τθσ και βαςικι τθσ αποςτολι. Αποδεικνφοντασ τθν κοινωνικι ευαιςκθςία τθσ με πράξεισ, θ ΔΕΝΦΑ αναλαμβάνει δράςεισ 
ςτουσ παρακάτω κοινωνικοφσ άξονεσ: 
 

I. Υτιριξθ των ευπακϊν κοινωνικά Ρμάδων 

Θ εταιρεία υλοποιεί ποικίλεσ δράςεισ ςε ςυνεργαςία με ζγκριτουσ φορείσ και ιδρφματα, ςυμβάλλοντασ ςτθν κάλυψθ 
βαςικϊν διατροφικϊν αναγκϊν. Ματά τθ διάρκεια του 2017, θ ΔΕΝΦΑ διζκεςε δωρεάν περιςςότερεσ από 900.000 
μερίδεσ τροφίμων για τθν κάλυψθ βαςικϊν διατροφικϊν αναγκϊν των ςυνανκρϊπων μασ, μζςα από τισ παρακάτω 
πρωτοβουλίεσ: 

 Υτιριξθ μακθτϊν, μζςω ςυμμετοχισ ςτθν πρωτοβουλία «Δεκατιανό ςτο Υχολείο» των Χπουργείων Εργαςίασ, 

Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, με προςφορά 

φρζςκου γάλακτοσ ςε περίπου 12.000 μακθτζσ, 70 δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, με ςκοπό τθ 

ςτιριξθ αναγκϊν ςίτιςθσ μακθτϊν 

 Υτιριξθ οικογενειϊν μζςω των Μοινωνικϊν Δομϊν Διμων, με προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ όπου λειτουργοφν 

οι εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ, όπωσ  οι διμοι Διονφςου–Αγ. Υτεφάνου, Μθφιςιάσ, Ξοςχάτου-Φαφρου, 

Αλεξάνδρειασ, Θεςςαλονίκθσ, Δζλτα και πολλοί ακόμθ 

 Υτιριξθ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων μζςω ζγκριτων φορζων και ιδρυμάτων, όπωσ του λοι μαηί Ξποροφμε 

που διοργανϊνει ο ΥΜΑΙ,  του ΜΧΑΔΑ του Διμου Ακθναίων, των  Γθροκομείων Σειραιά και Ξεροπείου, τθσ 

Unesco Σειραιϊσ και Οιςων, του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Υταυροφ κ.ά. 

 Υτιριξθ παιδιϊν μζςω των Υωματείων τθσ Ζνωςθσ ΞΑΗΙ ΓΙΑ ΦΡ ΣΑΙΔΙ, τθσ ΜΙΒΩΦΡΧ ΦΡΧ ΜΡΥΞΡΧ, του 

ΧΑΞΡΓΕΝΡΧ ΦΡΧ ΣΑΙΔΙΡΧ, των ΣΑΙΔΙΜΩΟ ΧΩΤΙΩΟ SOS, του ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡΧ PROLEPSIS, αλλά και πλικουσ 

ςχολείων και Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων 

 Σροςφορά τροφίμων μζςω τθσ ΦΤΑΣΕΗΑ Υ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

 Υτιριξθ των Σλθμμυροπακϊν τθσ ΞΑΟΔΤΑΥ. 

 
II. Εκπαίδευςθ  και Ακλθτιςμόσ  

 

 Θ εταιρεία, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ για τθ ςωςτι και ιςορροπθμζνθ διατροφι, υλοποίθςε και το 2017 το 

Σρόγραμμα Φαξίδι ςτθ ΣΤΩΙΟΡΧΩΤΑ, με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ςχετικά με τθν 

αξία ενόσ υγιεινοφ και ιςορροπθμζνου πρωινοφ, ενϊ ςυνζχιςε και τθ διοργάνωςθ επιςκζψεων ςχολείων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ. Υυγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν 110 επιςκζψεισ ςχολείων με ξενάγθςθ ςτα εργοςτάςια 

του Φαφρου, Αγ. Υτεφάνου και Υίνδου, ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των παιδιϊν που ξεναγικθκαν ςτα τρία 

εργοςτάςια ανιλκε ςε 4.096. Σαράλλθλα, υλοποιικθκαν 87 παρουςιάςεισ του Σρογράμματοσ ΣΤΩΙΟΡΧΩΤΑ 

με τθ ςυμμετοχι 2.342  μακθτϊν.  

 Υτο πλαίςιο ςτιριξθσ των νζων επιςτθμόνων, φροντίηει να παρζχει τθ δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ ςε 

τελειόφοιτουσ φοιτθτζσ και ςτθρίηει πρωτοβουλίεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ των νζων και τθ ςφνδεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Υτθρίηει επίςθσ 

καινοτόμουσ μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ που ςκοπό ζχουν να αναδείξουν τα ταλζντα τθσ νζασ γενιάσ. 

 Επιπλζον, θ Εταιρεία ςυνεργάηεται ςτενά με Σανεπιςτιμια ςυμμετζχοντασ ςε θμερίδεσ, ανταποκρινόμενθ ςτθν 

ανάγκθ για γνωριμία των νζων φοιτθτϊν με τθν αγορά εργαςίασ και τισ δραςτθριότθτεσ μιασ ελλθνικισ και 

ςφγχρονθσ παραγωγικισ Εταιρείασ. 

http://gaiaproject.vivartia.com/
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 Θ ΔΕΝΦΑ ςτιριξε και το 2017, για δεφτερθ χρονιά,  το MILKO ΦΡΧΤΟΡΧΑ 3Χ3, που διοργανϊνεται από τθν 

Ελλθνικι Ρμοςπονδία Μαλακοςφαίριςθσ (Ε.Ρ.Μ.) και απευκφνεται ςε παιδιά και νζουσ, ςε 30 πόλεισ, ςε όλθ 

τθν Ελλάδα, με τισ ςυμμετοχζσ για το 2017 να ξεπερνοφν τα 10.000 παιδιά. Φα παιδιά που ςυμμετζχουν, 

αγόρια και κορίτςια 8 ζωσ 18 ετϊν, ακλοφνται και κερδίηουν δϊρα από το MILKO. 

 
III. Εκελοντιςμόσ εργαηομζνων 

 

 Ρι εργαηόμενοι τθσ ΔΕΝΦΑ ςυμμετζχουν και υποςτθρίηουν εκελοντικά τισ δράςεισ κοινωνικισ ςτιριξθσ τθσ 

Εταιρείασ, ϊςτε ακόμθ περιςςότερα προϊόντα να φτάνουν κακθμερινά όπου υπάρχει ανάγκθ. Επιπλζον, ςτο 

πλαίςιο εκελοντικϊν δράςεων, οι εργαηόμενοι ςυμμετείχαν ςτθν Σαςχαλινι Δράςθ τθσ ΔΕΝΦΑ, με ςτόχο τθ 

ςυλλογι τροφίμων. Υυνολικά ςυγκεντρϊκθκαν περιςςότερεσ από 200 ςυςκευαςίεσ προϊόντων. Φον Υεπτζμβριο 

οι εργαηόμενοι ςυγκζντρωςαν περιςςότερεσ από 1000 πολυςυςκευαςίεσ ςχολικϊν, αλλά και κατά τθ διάρκεια 

τθσ χρονιάσ 45 ςακοφλεσ με ρουχιςμό.  λα τα ανωτζρω διατζκθκαν ςτα Μοινωνικά Σαντοπωλεία Διμων που 

δραςτθριοποιείται θ εταιρεία.  

 

 Θ Ρμάδα Άκλθςθσ ΔΕΝΦΑ ςυνζχιςε, τόςο τισ προπονιςεισ τθσ όςο και τισ δράςεισ τθσ, το 2017.  Θ Ρμάδα 

ςυμμετείχε ςτον Ξαρακϊνιο και ςτον Θμιμαρακϊνιο τθσ Ακινασ, κακϊσ και ςε άλλεσ εκελοντικζσ δράςεισ 

κοινωνικοφ περιεχομζνου, όπωσ το No-Finish_Line.  Ξζςα από ζνα ςφνολο δράςεων που προγραμματίηουν, οι 

εργαηόμενοι εκπροςωποφν τθν Εταιρεία ςε ακλθτικά δρϊμενα, ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

παράλλθλα να ςυμβάλλουν ςε κοινωνικοφσ ςκοποφσ. 

 
 

 
Άγιοσ Υτζφανοσ, 26θ Απριλίου 2018 

 
 

Ρ ΕΜΦΕΝΩΟ ΧΤΕΘ  
ΑΟΑΣΝΘΤΩΦΘ  

ΔΙΕΧΘΧΟΡΟΦΡΥ ΥΧΞΒΡΧΝΡΧ 
 
 

ΞΙΧΑΘΝ Μ. ΦΧΦΑΥ 



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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III. ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 

 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
  

Υθμειϊςεισ
1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Σωλιςεισ 265.705 278.454

Μόςτοσ πωλθκζντων 5 (204.883) (204.568)

Ξεικτό κζρδοσ 60.822 73.886

Ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ 6 (62.008) (83.932)

Νοιπά ζςοδα 7 4.565 6.335

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 8 168 6.228

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 8 (9.199) (16.251)

Αναλογία Μερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυγγενείσ εταιρείεσ 

ενοποιοφμενεσ με τθ μζκοδο κακαρισ κζςθσ
14 820 435

ΗΘΞΙΕΥ ΣΤΡ ΦΡΤΩΟ (4.833) (13.300)

Φόροσ ειςοδιματοσ 9 3.119 3.716

ΜΑΘΑΤΑ ΜΕΤΔΘ/ (ΗΘΞΙΕΥ) ΧΤΘΥΘΥ (1.714) (9.584)

Μακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) αποδιδόμενεσ ςε:

Ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ (1.714) (9.584)

Ξθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ                      -                       -  

ΜΑΘΑΤΑ ΜΕΤΔΘ / (ΗΘΞΙΕΥ) (1.714) (9.584)

Ρ μιλοσ



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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IV. ΕΦΑΙΤΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 

 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
 
  

Υθμειϊςεισ
1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Σωλιςεισ          223.070        238.534   

Μόςτοσ πωλθκζντων 5 (177.275) (181.213)

Ξεικτό κζρδοσ             45.795          57.321   

Ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ 6 (50.775) (69.251)

Νοιπά ζςοδα 7 4.369 6.291

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 8 167 6.227

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 8 (9.222) (16.176)

ΗΘΞΙΕΥ ΣΤΡ ΦΡΤΩΟ (9.665) (15.588)

Φόροσ ειςοδιματοσ 9 3.583 5.469

ΜΑΘΑΤΑ ΜΕΤΔΘ / (ΗΘΞΙΕΥ) ΧΤΘΥΘΥ (6.083) (10.119)

Θ Εταιρεία



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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V. ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΥΧΟΡΝΙΜΩΟ ΕΥΡΔΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 

 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
 
  

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

ΜΑΘΑΤΑ ΜΕΤΔΘ / (ΗΘΞΙΕΥ) ΧΤΘΥΘΥ (1.714) (9.584)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα

Σοςά που δεν αναταξινομοφνται ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων 

ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                114              (266)

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ 

προςωπικοφ
                (33)                  77 

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ 

προςωπικοφ λόγω τθσ μεταβολισ ςτον φορολογικό ςυντελεςτι
                   -                     (0)

Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου                    -                   (88)

                 81              (277)

Σοςά που αναταξινομοφνται ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Υυναλλαγματικζσ Διαφορζσ Ξετατροπισ Επιχειρθματικϊν 

Δραςτθριοτιτων Εξωτερικοφ
                   -                       1 

                   -                       1 

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από φόρουσ 81 (276)

ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΦΙΜΑ ΥΧΟΡΝΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ (1.633) (9.860)

Ρ μιλοσ



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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VI. ΕΦΑΙΤΙΜΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΥΧΟΡΝΙΜΩΟ ΕΥΡΔΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 

  
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
 
  

Θ Εταιρεία Check

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

ΜΑΘΑΤΑ ΜΕΤΔΘ / (ΗΘΞΙΕΥ) ΧΤΘΥΘΥ (6.083) (10.119)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα

Σοςά που δεν αναταξινομοφνται ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων 

ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                112              (251)

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ 

προςωπικοφ
                (32)                  73 

Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου                    -                   (88)

                 79              (267)

Σοςά που αναταξινομοφνται ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων ςε 

μεταγενζςτερεσ περιόδουσ

Αντιςτάκμιςθ Φαμειακϊν Τοϊν                    -                      -   

Φόροσ ςτοιχείων απευκείασ μεταφερόμενων ςτθν κακαρι κζςθ                    -                      -   

                   -                      -   

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από φόρουσ 79 (267)

ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΦΙΜΑ ΥΧΟΡΝΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ (6.004) (10.386)



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

(Φα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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VII. ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΘΕΥΘΥ (ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΘ ΜΑΙ ΕΦΑΙΤΙΜΘ) 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017  

 

 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

Υθμ. 2017 2016 2017 2016

ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡ

Ξθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 10 186.514 196.180 165.303 170.704

Χπεραξία 11 3.881 3.881                        -                    -  

Αςϊματα πάγια ςτοιχεία 12 8.029 8.272 2.923 3.234

Υυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 13                   -                    -  39.575 47.025

Υυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ 14 15.118 14.299 13.864 13.864

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 15                   -  98                        -  98

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 16 567 561 561 547

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 9 13.751 11.694 13.404 10.926

Υφνολο μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 227.861 234.985 235.630 246.399

Μυκλοφοροφν ενεργθτικό

Αποκζματα 17 28.684 23.907 25.889 15.424

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 18 38.575 49.624 35.986 51.746

Σροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 19 8.886 11.774 8.316 10.533

Φαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 20 23.633 21.131 17.928 15.256

Υφνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 99.778 106.436 88.118 92.959

ΥΧΟΡΝΡ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 327.639 341.421 323.748 339.358

ΙΔΙΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΜΑΙ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ

Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ

Ξετοχικό κεφάλαιο 21 204.639 244.639 204.639 244.639

Χπζρ το άρτιο 21 59.336 59.336 59.336 59.336

Μζρδθ εισ νζον (177.168) (215.534) (184.850) (218.429)

Νοιπά Αποκεματικά 22 26.334 26.333 26.334 26.333

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ (2) (2)                        -                    -  

 113.138 114.772 105.458 111.879

Ξθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ                   -                    -                    -  

Υφνολο ιδίων κεφαλαίων 113.138 114.772 105.458 111.879

Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Ξακροπρόκεςμα δάνεια, ςε αναπόςβεςτο κόςτοσ 23 326 729 3.000 3.000

Επιχορθγιςεισ 25 3.053 3.545 3.053 3.545

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ 9 32.508 33.936 30.930 30.953

Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 26 7.977 8.022 7.681 7.573

Νοιπζσ προβλζψεισ 27 222 222 200 200

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 6 31 6 31

Υφνολο μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων 44.092 46.486 44.870 45.303

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 28 44.815 48.231 49.522 53.099

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 29 25.486 30.336 25.486 30.336

Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ τθν επόμενθ χριςθ 23 86.683 86.683 86.280 86.280

Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι 2 837                        -                    -  

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 30 13.423 14.076 12.132 12.460

Υφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 170.410 180.163 173.420 182.175

ΥΧΟΡΝΡ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ ΜΑΙ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 327.639 341.421 323.748 339.358

Ρ μιλοσ

31-Δεκ

Θ Εταιρεία

31-Δεκ
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VIII. ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΕΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΞΕΦΑΒΡΝΘΥ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
 
  

Ρ μιλοσ

Αναλογοφντα ςτουσ Ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ
Ξθ ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Ξετοχικό

κεφάλαιο

Χπζρ

το άρτιο

Νοιπά

Αποκεματικά

Υυναλλαγματικζσ 

Διαφορζσ

Μζρδθ

εισ νζον

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Χπόλοιπο, 1θ Ιανουαρίου 2017    244.639   59.336            26.333                            (2)                (215.534)         114.771                          0         114.772 

Ξεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων χριςθσ:                       -                       - 

Αφξθςθ/ (Ξείωςθ) Ξετοχικοφ Μεφαλαίου    (40.000)              -                        -                               -                    40.000                       -                       - 

Ξεταβολι αποκεματικϊν                 -              -                       0                               -                             (1)                    (1)                           -                    (1)

Υυναλλαγζσ με ιδιοκτιτεσ    (40.000)              -                       0                               -                    39.999                    (1)                           -                    (1)

Αποτελζςματα χριςθσ                 -              -                        -                               -                     (1.714)            (1.714)                           -            (1.714)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα:

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                 -              -                        -                               -                          114                 114                           -                 114 

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ 

υποχρζωςθσ προςωπικοφ
                -              -                        -                               -                           (33)                  (33)                           -                  (33)

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ 

υποχρζωςθσ προςωπικοφ λόγω τθσ μεταβολισ του 

φορολογικοφ ςυντελεςτι

                -              -                        -                               -                             (0)                    (0)                           -                    (0)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ                 -              -                        -                               -                            81                    81                           -                    81 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα                 -              -                        -                               -                     (1.634)            (1.633)                           -            (1.633)

Χπόλοιπο, 31θ Δεκεμβρίου 2017    204.639   59.336            26.334                            (2)                (177.169)         113.138                          0         113.138 

Ρ μιλοσ

Αναλογοφντα ςτουσ Ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ
Ξθ ελζγχουςεσ 

ςυμμετοχζσ

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Ξετοχικό

κεφάλαιο

Χπζρ

το άρτιο

Νοιπά

Αποκεματικά

Υυναλλαγματικζσ 

Διαφορζσ

Μζρδθ

εισ νζον

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Χπόλοιπο, 1θ Ιανουαρίου 2016    236.639   59.424            26.333                            (3)                (205.762)         116.632                          0         116.632 

Ξεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων χριςθσ:                       -                       - 

Αφξθςθ Ξετοχικοφ Μεφαλαίου        8.000              -                        -                               -                                -              8.000                           -              8.000 

Υυναλλαγζσ με ιδιοκτιτεσ        8.000              -                        -                               -                                -              8.000                           -              8.000 

Αποτελζςματα χριςθσ                 -              -                        -                               -                     (9.584)            (9.584)                           -            (9.584)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα:

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                 -              -                        -                               -                        (266)                (266)                           -                (266)

Υυναλλαγματικζσ Διαφορζσ Ξετατροπισ Επιχειρθματικϊν 

Δραςτθριοτιτων Εξωτερικοφ
                -              -                        -                              1                                -                      1                           -                      1 

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ 

υποχρζωςθσ προςωπικοφ
                -              -                        -                               -                            77                    77                           -                    77 

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν επανεκτίμθςθ 

υποχρζωςθσ προςωπικοφ λόγω τθσ μεταβολισ του 

φορολογικοφ ςυντελεςτι

                -              -                        -                               -                             (0)                    (0)                           -                    (0)

Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου                 -         (88)                        -                               -                                -                  (88)                           -                  (88)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ                 -         (88)                        -                              1                        (189)                (276)                           -                (276)

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα                 -         (88)                        -                              1                     (9.773)            (9.860)                           -            (9.860)

Χπόλοιπο, 31θ Δεκεμβρίου 2016    244.639   59.336            26.333                            (2)                (215.535)         114.772                          0         114.772 
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IX. ΕΦΑΙΤΙΜΕΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΞΕΦΑΒΡΝΘΥ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

Θ Εταιρεία

Ξετοχικό

κεφάλαιο

Χπζρ

το άρτιο

Νοιπά

Αποκεματικά

Μζρδθ

εισ νζον

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Χπόλοιπο, 1θ Ιανουαρίου 2017    244.639   59.336             26.333      (218.429)         111.879 

Ξεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων χριςθσ:

Αφξθςθ/ (Ξείωςθ) Ξετοχικοφ Μεφαλαίου    (40.000)               -                        -          40.000                       - 

Ξεταβολι από απορρόφθςθ κυγατρικισ                       0              (418)                (417)

Υυναλλαγζσ με ιδιοκτιτεσ    (40.000)               -                       0          39.582                (417)

Αποτελζςματα χριςθσ                 -               -                        -           (6.083)            (6.083)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα:

Ξεταβολι από απορρόφθςθ κυγατρικισ                 -               -                       0                      0 

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                 -               -                        -                112                 112 

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν 

επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ προςωπικοφ
                -               -                        -                 (32)                  (32)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από φόρουσ                 -               -                       0                  79                    80 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από 

φόρουσ
                -               -                       0           (6.004)            (6.003)

Χπόλοιπο, 31θ Δεκεμβρίου 2017    204.639   59.336             26.334      (184.850)         105.459 

Θ Εταιρεία

Ξετοχικό

κεφάλαιο

Χπζρ

το άρτιο

Νοιπά

Αποκεματικά

Μζρδθ

εισ νζον

Υφνολο Ιδίων

Μεφαλαίων

Χπόλοιπο, 1θ Ιανουαρίου 2016    236.639   59.424             26.333      (208.131)         114.265 

Ξεταβολζσ ιδίων κεφαλαίων χριςθσ:

Αφξθςθ Ξετοχικοφ Μεφαλαίου        8.000               -                        -                      -              8.000 

Υυναλλαγζσ με ιδιοκτιτεσ        8.000               -                        -                      -              8.000 

Αποτελζςματα χριςθσ                 -               -                        -         (10.119)          (10.119)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα:

Επανεκτίμθςθ υποχρεϊςεων παροχϊν προςωπικοφ                 -               -                        -              (251)                (251)

Φόροι ειςοδιματοσ ςχετιηόμενοι με  τθν 

επανεκτίμθςθ υποχρζωςθσ προςωπικοφ
                -               -                        -                  73                    73 

Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου                 -          (88)                        -                  (88)

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από φόρουσ                 -          (88)                        -              (179)                (267)

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ μετά από 

φόρουσ
                -          (88)                        -         (10.298)          (10.386)

Χπόλοιπο, 31θ Δεκεμβρίου 2016    244.639   59.336             26.333      (218.429)         111.879 
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X. ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΦΩΟ ΦΑΞΕΙΑΜΩΟ ΤΡΩΟ (ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΘ ΜΑΙ ΕΦΑΙΤΙΜΘ) 
ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ 2017 

 
 

 
 
Ρι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
  

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Φαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Μζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ προ φόρων             (4.833)         (13.300)                (9.665)             (15.588)

Προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ            16.734          16.856               15.443               15.266 

Σροβλζψεισ και λοιπά μθ ταμειακά ζςοδα/ζξοδα                  534          10.129                     457                 7.607 

Φόκουσ και ςυναφι ζςοδα                (146)              (190)                   (146)                   (190)

Φόκουσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα              9.058             9.469                 9.084                 9.369 

(Μζρδθ)/Ηθμιζσ αποτίμθςθσ και πϊλθςθσ ςυμμετοχϊν, 

χρεογράφων και παραγϊγων
                   98                  74                       98                     104 

(Μζρδθ)/Ηθμιζσ από εκποίθςθ ενςϊματων παγίων                  (20)              (106)                        (9)                   (114)

Μζρδθ / (Ηθμιζσ) από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ                (820)              (435)                        -                          -   

Απόςβεςθ επιχορθγιςεων                (492)              (490)                   (492)                   (490)

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ                    22                259                       18                     256 

Απομειϊςεισ (Αναςτροφζσ απομειϊςεων) αξίασ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ
                    -                  411                        -                       411 

Νειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολϊν του κεφαλαίου κίνθςθσ            20.134          22.678               14.788               16.631 

(Αφξθςθ)/Μείωςθ ςε:

Αποκζματα             (4.737)           (1.847)                (3.971)                     516 

Απαιτιςεισ            11.445             1.308               12.153                (1.411)

Αφξθςθ/(Μείωςθ) ςε:

Χποχρεϊςεισ (πλθν τραπεηϊν)             (4.355)              (379)                (4.535)                     422 

Μείον:

Φόρουσ ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ             (1.155)              (391)                   (463)                   (133)

Φόκουσ πλθρωκζντεσ             (8.907)           (9.363)                (8.946)                (9.266)

Φαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ            12.424          12.007                 9.026                 6.759 

Φαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων             (6.856)           (9.799)                (3.851)                (8.188)

Σωλιςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων                    52                126                       17                     126 

Φόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα                  146                190                     189                     331 

Εξαγορζσ ςυγγενϊν εταιρειϊν                     -             (3.700)                     (10)                (3.700)

(Χορθγιςεισ)/ Ειςπράξεισ δανείων ςε από ςυνδεδεμζνεσ 

εταιρείεσ
             2.000                 (75)                 2.000                     (75)

Φαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ             (4.659)         (13.259)                (1.655)             (11.506)

Φαμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ

Δάνεια πλθρωκζντα          (11.980)           (3.633)             (11.577)                (3.298)

Δάνεια αναλθφκζντα              6.726                447                 6.726                 3.447 

Αφξθςθ/ (Ξείωςθ) βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων από 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ
                    -                   (89)                        -                       (89)

Ζξοδα Αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου                     -                   (88)                        -                       (88)

Φαμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ             (5.264)           (3.364)                (4.851)                     (29)
 -     -    

Μακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) χρθματικϊν διακεςίμων              2.502           (4.615)                 2.672                (4.776)

Χρθματικά διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ            21.131          25.747               15.256               20.032 

Χρθματικά διακζςιμα ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ            23.633          21.131               17.928               15.256 

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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1. ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΡΞΙΝΡΧ 
 
Θ Εταιρεία «ΔΕΝΦΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» (εφεξισ θ Εταιρεία) εδρεφει ςτθν Ελλάδα ςτον 
διμο Διονφςου Αττικισ. Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ είναι 50 χρόνια από τθ ςφςταςι τθσ και μπορεί να παρατακεί με 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ. 
 
Ρι κυριότερεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ είναι οι εξισ: 

(i) Θ βιομθχανικι επεξεργαςία και εμπορία γάλακτοσ, των παραγϊγων ςυναφϊν ι παρεμφερϊν ειδϊν 
αυτοφ. 

(ii) Θ παραγωγι και εμπορία χυμϊν φροφτων, κακϊσ και κάκε είδουσ τροφίμων και ποτϊν. 
(iii) Θ παραγωγι και εμπορία τυροκομικϊν προϊόντων.  
(iv) Θ ειςαγωγι, εξαγωγι και αντιπροςϊπευςθ οίκων εςωτερικοφ και εξωτερικοφ που παράγουν ι 

εμπορεφονται τα παραπάνω αναφερόμενα, παρεμφερι ι μθ, είδθ. 
(v) Μτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ κάκε είδουσ, εκτροφι, παραγωγι και εμπορία ηϊων και ιδίωσ αγελάδων 

και αιγοπροβάτων κακϊσ και θ πρωτογενισ παραγωγι, εκμετάλλευςθ και διάκεςθ γάλακτοσ. 
(vi) Θ ίδρυςθ και θ ςυμμετοχι ςε υφιςτάμενεσ ι ιδρυκθςόμενεσ οποιαςδιποτε μορφισ εταιρείεσ εςωτερικοφ 

ι εξωτερικοφ που επιδιϊκουν τουσ αυτοφσ ι μθ ςκοποφσ. 
(vii) Θ παροχι υπθρεςιϊν μθχανοργάνωςθσ-μθχανογράφθςθσ και δθμοςίων ςχζςεων ςε ςυνεργαηόμενεσ ι 

ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. 
(viii) Θ εκμετάλλευςθ ακινιτων, θ εκμίςκωςθ και θ παροχι υπθρεςιϊν αποκικευςθσ. 
(ix) Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν (ςε κζματα διοίκθςθσ, οργάνωςθσ, εςωτερικισ λειτουργίασ, 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, εμπορικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, οικονομικοφ 
προγραμματιςμοφ και χρθματοδότθςθσ) ςε ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ ι εταιρείεσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
των οποίων ςυμμετζχει θ Εταιρεία. 

 
Ρ μιλοσ ΔΕΝΦΑ ζχει παραγωγικι και εμπορικι δραςτθριότθτα μζςω των κυγατρικϊν ι ςυνδεμζνων του εταιρειϊν 
ςτθν Ελλάδα, τθ Βουλγαρία και τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα. Αναφορζσ ςτον «μιλο» περιλαμβάνουν, εκτόσ αν τα 
περιεχόμενα υποδεικνφουν το αντίκετο, τθ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ και τισ πλιρωσ ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ τθσ. Ρι 
κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Εταιρείασ που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και οι 
ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τουσ εμφανίηονται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 3 των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Θ Εταιρεία είναι κυγατρικι τθσ VIVARTIA ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε., θ οποία κατζχει ποςοςτό 100% των εκδομζνων μετοχϊν 
αυτισ. Θ VIVARTIA ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε. είναι κυγατρικι τθσ ειςθγμζνθσ ςτο Χ.Α. εταιρείασ MARFIN INVESTMENT GROUP 
(MIG) Ανϊνυμθ Εταιρεία Υυμμετοχϊν με ποςοςτό που ανερχόταν ςε 92,08% κατά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017. Ρι 

ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2017 περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου τθσ VIVARTIA ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.Ε., με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. 
 
Ρ αρικμόσ προςωπικοφ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 ανιλκε ςε 1.719 και 1.201 άτομα 

αντίςτοιχα (31
θ
 Δεκεμβρίου 2016: 1.787 και 1.187 αντίςτοιχα). 

 
 
2. ΑΜΡΝΡΧΘΡΧΞΕΟΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ 
 
2.1 ΒΑΥΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘΥ ΦΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 
 
Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ καλφπτουν τθν ετιςια χριςθ από 1 Ιανουαρίου 2017 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017 
και ζχουν ςυνταχκεί  ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Σ.Χ.Α.) που ζχουν εκδοκεί 
από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων (IASB), κακϊσ και των Διερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από 
τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Σροτφπων (IFRIC) και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 
2017. 
 
Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ καταρτίςκθκαν με βάςθ τισ ίδιεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ αποτίμθςθσ 
που ακολουκικθκαν για τθν ετοιμαςία και παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου 
για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, προςαρμοςμζνων με τα νζα Σρότυπα και τισ Ανακεωριςεισ που 
επιτάςςουν τα Δ.Σ.Χ.Α. για τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν 1θ Ιανουαρίου 2017.  
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Ρι εν λόγω Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί βάςει τθσ αρχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going 
concern), θ οποία προχποκζτει ότι θ Εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ 
λειτουργίεσ τουσ ωσ δρϊςεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ςτο προβλεπόμενο μζλλον λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κάτωκι 
ςυνκικεσ και τισ δράςεισ που ζχει ςχεδιάςει και υλοποιεί θ Διοίκθςθ. 
 
Ματά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017, ο μιλοσ και θ Εταιρεία παρουςιάηουν αρνθτικό κεφάλαιο κίνθςθσ, κακϊσ οι 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ υπερβαίνουν τα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 
κατά € 70.631 και  €  85.302 αντίςτοιχα, με το ςθμαντικότερο μζροσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων να αφορά ςε 
βραχυπρόκεςμο δανειςμό. Σαράλλθλα, ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ, 
περιλαμβάνεται κοινό κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ποςοφ € 86.280 του οποίου θ διαδικαςία  αναδιάρκρωςθσ 
κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων βρίςκεται ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ, 
με προκακοριςμζνθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ το αργότερο ζωσ τθν 18

θ
 Ιουλίου 2018. (βλζπε αναλυτικά ςθμείωςθ 

23) 
 
Ωσ εκ τοφτου, θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν κα αντιμετωπίςει κζματα χρθματοδότθςθσ και ρευςτότθτασ του Ρμίλου και τθσ 
Εταιρείασ εντόσ των επόμενων 12 μθνϊν, ενϊ παράλλθλα εντόσ του 2018 κα πραγματοποιθκεί θ αναταξινόμθςθ των 
δανείων ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 
 
Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ από τα 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ, τα οποία 
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. 
 
Θ κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα Δ.Σ.Χ.Α., απαιτεί τθ χριςθ κρίςιμων λογιςτικϊν 
εκτιμιςεων. Επίςθσ απαιτείται θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που ζχουν υιοκετθκεί. Ρι 
τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι υποκζςεισ και οι 
εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται κατωτζρω ςτισ “Υθμαντικζσ λογιςτικζσ 
εκτιμιςεισ και κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ” ςτθ ςθμείωςθ 2.4. 
 
Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ενζκρινε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017, ςτισ 26 Απριλίου 2018. Επιςθμαίνεται ότι οι 

ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των Ξετόχων τθσ μθτρικισ. 
 
 
2.2 ΒΑΥΙΜΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ 
 
Ρι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ προετοιμαςία των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων είναι 
οι ακόλουκεσ: 
 
(a) Βάςθ Ενοποίθςθσ: 
Ρι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
μθτρικισ Εταιρείασ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ κακϊσ και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςτισ οποίεσ θ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ 
ΦΤΡΦΙΞΩΟ ζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελζγχου. Ρ ζλεγχοσ υφίςταται όταν θ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ μζςω άμεςθσ ι 
ζμμεςθσ κατοχισ διατθρεί τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου ι ζχει τθ δφναμθ άςκθςθσ ελζγχου ςτο Διοικθτικό 
Υυμβοφλιο των κυγατρικϊν. Ρι κυγατρικζσ ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ μεταφζρεται 
ςτον μιλο και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμζρα κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ παφει να υφίςταται. 
 
λεσ οι ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα κακϊσ και τα μθ πραγματοποιθκζντα ενδοομιλικά κζρδθ/ηθμίεσ ζχουν 
απαλειφκεί ςτισ ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. που απαιτικθκε, οι λογιςτικζσ αρχζσ των 
κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνζπεια με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από 
τον μιλο. Υτθ ςθμείωςθ 3 παρζχεται πλιρθσ λίςτα των ενοποιοφμενων κυγατρικϊν μαηί με τα ςχετικά ποςοςτά 
ςυμμετοχισ. 
 Ρι οικονομικζσ xριςεισ των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςυμπίπτουν με αυτι τθσ μθτρικισ εταιρείασ. 
 
(β) υμμετοχζσ ςε Θυγατρικζσ Εταιρείεσ (Εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ): 
Ρι ςυμμετοχζσ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ ςτισ ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ τθσ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τυχόν 
ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Ρ ζλεγχοσ απομείωςθσ διενεργείται με βάςθ τισ απαιτιςεισ του ΔΝΣ 36. 
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(γ) υμμετοχζσ ςε υγγενείσ: 
 

(i) Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ: Ρι ςυμμετοχζσ του Ρμίλου ςε εταιρείεσ ςτισ οποίεσ αςκεί ουςιϊδθ 
επιρροι ωςτόςο δεν αςκεί ζλεγχο και δεν είναι κυγατρικζσ, λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ 
κζςεωσ. Ρι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν από τον μιλο ςυνιςτοφν ότι το κατεχόμενο ποςοςτό μεταξφ 
20% και 50% δικαιωμάτων ψιφου μιασ εταιρείασ υποδθλϊνει ουςιϊδθ επιρροι πάνω ςε ςυγγενι εταιρεία, 
εκτόσ αν μπορεί να αποδειχτεί ξεκάκαρα ότι δεν ιςχφει κάτι τζτοιο. Ξε βάςθ αυτι τθ μζκοδο, θ ςυμμετοχι 
ςτθν ςυγγενι καταχωρείται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ πλζον των μεταβολϊν ςτο ποςοςτό του Ρμίλου ςτθν 
κακαρι τουσ κζςθ μετά τθν αρχικι θμερομθνία κτιςεωσ, μείον τυχόν προβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ. Θ 
ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων απεικονίηει τθν αναλογία του Ρμίλου ςτα αποτελζςματα τθσ 
ςυγγενοφσ. 

Υτθ λιξθ κάκε περιόδου αναφοράσ, το κόςτοσ αυξάνεται ι μειϊνεται με τθν αναλογία του Ρμίλου ςτισ 
μεταβολζσ τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ επενδυόμενθσ. Φο μερίδιο του Ρμίλου ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ των 
ςυγγενϊν επιχειριςεων μετά τθν εξαγορά αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα, ενϊ το μερίδιο των 
μεταβολϊν των αποκεματικϊν μετά τθν εξαγορά, αναγνωρίηεται ςτα αποκεματικά. ταν θ ςυμμετοχι του 
Ρμίλου ςτισ ηθμίεσ ςε μία ςυγγενι επιχείρθςθ ιςοφται ι υπερβαίνει το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
ςυγγενι επιχείρθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων οποιονδιποτε άλλων επιςφαλϊν απαιτιςεων, ο μιλοσ δεν 
αναγνωρίηει περαιτζρω ηθμίεσ, εκτόσ και αν προκφπτουν υποχρεϊςεισ οι οποίεσ ςυνδζονται με τθ μετοχικι 
ιδιότθτα. Εάν μεταγενζςτερα θ ςυγγενισ επιχείρθςθ παρουςιάςει κζρδθ, θ επενδφτρια αρχίηει να 
αναγνωρίηει εκ νζου το μερίδιό τθσ επί των κερδϊν, μόνον εφόςον το μερίδιό τθσ επί των κερδϊν εξιςωκεί 
με το μερίδιο των ηθμιϊν που δεν είχε αναγνωρίςει. 

Ξθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ από ςυναλλαγζσ μεταξφ του Ρμίλου και των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων 
απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ρμίλου ςτισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. Ξθ 
πραγματοποιθμζνεσ ηθμιζσ απαλείφονται, εκτόσ εάν θ ςυναλλαγι παρζχει ενδείξεισ απομείωςθσ του 
μεταβιβαςκζντοσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Ρι λογιςτικζσ αρχζσ που χρθςιμοποιοφν οι ςυγγενείσ δεν είναι διαφορετικζσ από αυτζσ που χρθςιμοποιεί 
ο μιλοσ και οι οικονομικζσ χριςεισ των ςυγγενϊν επιχειριςεων ςυμπίπτουν με αυτι τθσ μθτρικισ 
εταιρείασ. 

 

(ii) Εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ: Ρι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ 
αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα του ΔΝΣ 39 για τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ 
ςτοιχεία του ενεργθτικοφ. Ρι επενδφςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ενϊ οποιαδιποτε 
μεταγενζςτερθ μεταβολι ςε αυτι τθν αξία, αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτον βακμό που θ 
μεταβολι αυτι δεν αφορά ςε ηθμιά από μόνιμθ μείωςθ τθσ αξίασ τθσ επζνδυςθσ. 

 
(δ) Νόμιςμα Λειτουργίασ και Παρουςίαςθσ και Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων: 
Σο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ των Ελλθνικϊν κυγατρικϊν τθσ κακϊσ και των 
κυγατρικϊν τθσ ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ που εντάςςονται ςτθν Ευρωπαϊκι Οομιςματικι Ζνωςθ είναι το Ευρϊ (€). Ρι 
ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ιταν ςε 
ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Ματά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ τα 
νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που είναι εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε 
να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. 
 
Φα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα αλλά και από τθν αποτίμθςθ τζλουσ 
χριςεωσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα νομίςματα, καταχωροφνται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, 
εξαιρουμζνων των ςυναλλαγϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που απεικονίηονται ςτθ 
κακαρι κζςθ. 
 
Φο νόμιςμα λειτουργίασ των κυγατρικϊν του Ρμίλου ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ που δεν εντάςςονται ςτθν Ευρωπαϊκι 
Οομιςματικι Ζνωςθ είναι κατά κανόνα το επίςθμο νόμιςμα τθσ εκάςτοτε χϊρασ όπου κάκε κυγατρικι λειτουργεί. 
Επομζνωσ, ςε κάκε θμερομθνία οικονομικϊν καταςτάςεων όλα τα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ αυτϊν 
των κυγατρικϊν μετατρζπονται ςε Ευρϊ με βάςθ τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία ςε ιςχφ τθν θμερομθνία των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. Φα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται με βάςθ τθν μζςθ ςτακμικι ιςοτιμία κατά τθν 
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διάρκεια του ζτουσ. Θ ςωρευμζνθ διαφορά που προκφπτει από τθν ανωτζρω μετατροπι καταχωρείται απευκείασ ςε 
ιδιαίτερο κονδφλι των ιδίων κεφαλαίων ζωσ τθν πϊλθςθ, διαγραφι ι από-αναγνϊριςθ κάποιασ κυγατρικισ, οπότε και 
μεταφζρεται ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. 
 
(ε) Αναγνϊριςθ Εςόδων: 
Φα ζςοδα αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανό ότι τα οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτον μιλο και τα 
ςχετικά ποςά μποροφν να μετρθκοφν αξιόπιςτα. Φα παρακάτω ςυγκεκριμζνα κριτιρια αναγνϊριςθσ κα πρζπει επίςθσ 
να ικανοποιοφνται κατά τθν αναγνϊριςθ του εςόδου. 
 

(i) Σϊλθςθ αγακϊν: 
Φα ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των εκπτϊςεων τηίρου, κινιτρων πωλιςεων και του 
αναλογοφντα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ «ΦΣΑ», αναγνωρίηονται όταν μεταφζρονται ςτον αγοραςτι οι 
ςθμαντικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που απορρζουν από τθν ιδιοκτθςία των αγακϊν. 
 
(ii) Φόκοι: 
Φα ζςοδα τόκων αναγνωρίηονται με βάςθ τθν λογιςτικι αρχι του δεδουλευμζνου. 
 
(iii) Ξερίςματα: 
Φα ζςοδα από μερίςματα αναγνωρίηονται όταν το δικαίωμα απόλθψθσ τουσ ζχει εγκρικεί από τα αρμόδια 
όργανα των εταιρειϊν που το διανζμουν. 
 

(ςτ) Αςϊματα Πάγια τοιχεία (εκτόσ υπεραξίασ): 
Φα αςϊματα πάγια ςτοιχεία που αποκτϊνται αυτοτελϊσ (κατά βάςθ λογιςμικά προγράμματα) καταχωροφνται αρχικά 
ςτο κόςτοσ κτιςεωσ, ενϊ τα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται μζςω εξαγορϊν επιχειριςεων 
αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ. Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα αςϊματα 
περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ τουσ και μείον τυχόν ςωρευμζνεσ 
ηθμίεσ απομείωςθσ. Ξε εξαίρεςθ οριςμζνα εμπορικά ςιματα τα οποία προςδιορίςτθκαν και αναγνωρίςτθκαν κατά τθν 
εξαγορά τθσ εταιρείασ United Milk Company (Vereia, Fibella) τα οποία εκτιμικθκε ότι ζχουν απεριόριςτθ ωφζλιμθ 
διάρκεια ηωισ, όλα τα άλλα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν προςδιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ και επομζνωσ 
αποςβζνονται κατά τθν διάρκειά τθσ. 
 
Φα αποςβενόμενα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία ερευνϊνται για απομείωςθ όταν υφίςτανται ςχετικζσ ενδείξεισ 
απομείωςθσ ενϊ τα μθ αποςβενόμενα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία διερευνϊνται για απομείωςθ ετθςίωσ 
ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ ι μθ ςχετικϊν ενδείξεων. 
 
Ρι ωφζλιμεσ ηωζσ των αςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ εξετάηονται ετθςίωσ 
αναφορικά με το κατά πόςο τα δεδομζνα και οι ςυνκικεσ με βάςθ τισ οποίεσ προςδιορίςτθκε απεριόριςτθ διάρκεια 
ηωισ, ιςχφουν ι όχι. Ρ μιλοσ, προκειμζνου να προςδιορίςει αν υφίςταται κζμα απομείωςθσ είτε των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ, είτε των αποςβενόμενων αςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων για τα οποία 
υπάρχουν ςχετικζσ ενδείξεισ απομείωςθσ, διενιργθςε τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ απομείωςθσ και με βάςθ τουσ 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ δεν προζκυψε ηθμία απομείωςθσ. 
 
Θ απόςβεςθ των αςϊματων παγίων ςτοιχείων υπολογίηεται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με ςυντελεςτζσ οι οποίοι 
προςεγγίηουν τισ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν αςϊματων παγίων ςτοιχείων. Ρι ςυντελεςτζσ που 
χρθςιμοποιοφνται είναι κατά βάςθ οι εξισ: 
 
Ματθγορία  Ωφζλιμθ ηωι 

Νογιςμικά  3 ζτθ 
Υιματα / Εμπορικζσ Επωνυμίεσ  10-15 ζτθ 
Ζξοδα ανάπτυξθσ προϊόντων/ζργων  4 ζτθ 
Ξιςκωτικά δικαιϊματα  Ξιςκωτικι περίοδοσ 
Υιματα : Vereia, Fibella  Απεριόριςτθ 
 
(η) Κόςτοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ Προϊόντων: 
Φο κόςτοσ ζρευνασ εξοδοποιείται κατά τθν πραγματοποίθςι του. Φα ζξοδα ανάπτυξθσ πραγματοποιοφνται κυρίωσ για 
τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων. Φα κόςτθ που πραγματοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ ενόσ επιμζρουσ ζργου 
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αναγνωρίηονται ωσ αςϊματα πάγια ςτοιχεία μόνο όταν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ του ΔΝΣ 38 «Άυλα Υτοιχεία του 
Ενεργθτικοφ». Φα ζξοδα ανάπτυξθσ ςε ζνα επιμζρουσ ζργο αναγνωρίηονται ωσ αςϊματα πάγια όταν ο μιλοσ μπορεί να 
αποδείξει: α) ότι είναι εφικτι θ τεχνικι ολοκλιρωςθ με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ (μζςω χριςθσ ι πϊλθςθσ), β) τθν 
πρόκεςθ και τθ δυνατότθτα του Ρμίλου για τθν ανωτζρω εκμετάλλευςθ, γ) τθ δθμιουργία μελλοντικοφ οικονομικοφ 
οφζλουσ, δ) τθ διακεςιμότθτα των πθγϊν για τθν ολοκλιρωςθ του αςϊματου παγίου και ε) τθ δυνατότθτα αξιόπιςτθσ 
καταμζτρθςθσ των εξόδων κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ. 
 
(θ) Ενςϊματα Πάγια Περιουςιακά τοιχεία: 
Φα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ 
τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Ρ μιλοσ προζβθ ςτθν αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των γθπζδων, κτιρίων και 
μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ κατά τθν 1

θ 
Ιανουαρίου 2004 (θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα Δ.Σ.Χ.Α.) και οι εφλογεσ 

αξίεσ αυτζσ χρθςιμοποιικθκαν ωσ τεκμαιρόμενο κόςτοσ κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα Δ.Σ.Χ.Α. Θ υπεραξία που 
προζκυψε από τθν αποτίμθςθ πιςτϊκθκε ςτα αποτελζςματα εισ νζον. 
 
Ρι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται. Υθμαντικζσ 
προςκικεσ και βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ πλθροφν τα κριτιρια 
αναγνϊριςθσ. Φο κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ενόσ παγίου διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι 
του ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ του. Φα κζρδθ ι οι ηθμιζσ που 
προκφπτουν από τθ διαγραφι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία 
διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 
(κ) Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 
Ρι αποςβζςεισ υπολογίηονται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου με ςυντελεςτζσ οι οποίοι αντανακλοφν τισ ωφζλιμεσ 
διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων. Φα ποςοςτά που χρθςιμοποιικθκαν είναι κατά βάςθ τα ακόλουκα: 
 
Ματθγορία  Ωφζλιμθ Ηωι 

Μτίρια  50 ζτθ 
Ξθχανιματα και εξοπλιςμόσ  20 ζτθ 
Ξεταφορικά μζςα  6-9 ζτθ 
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  3-6 ζτθ 
 
(ι) υνενϊςεισ επιχειριςεων, Τπεραξία και μεταβολζσ ςε ποςοςτά μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν: 
Θ εξαγορά κυγατρικισ από τον μιλο λογιςτικοποιείται με βάςθ τθ μζκοδο τθσ απόκτθςθσ. Ματά τθν θμερομθνία τθσ 
απόκτθςθσ, θ αποκτϊςα επιχείρθςθ αναγνωρίηει τθν υπεραξία που προκφπτει από τθ ςυναλλαγι τθσ απόκτθςθσ, ωσ το 
υπερβάλλον ποςό μεταξφ: 

 του ακροίςματοσ (i) του ανταλλάγματοσ που μεταβιβάςτθκε αποτιμϊμενο ςε εφλογεσ αξίεσ, (ii) του ποςοφ των 
τυχόν μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ςτθν αποκτϊμενθ (αποτιμϊμενων είτε ςτθν εφλογθ αξία τουσ είτε ςτο 
αναλογικό ποςοςτό των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων ςτοιχείων του 
ενεργθτικοφ τθσ αποκτϊμενθσ) και (iii) ςε ςυνζνωςθ επιχειριςεων που ολοκλθρϊνεται ςε ςτάδια, τθσ εφλογθσ 
αξίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ των ςυμμετοχικϊν δικαιωμάτων που κατείχε θ αποκτϊςα 
προθγουμζνωσ ςτθν αποκτϊμενθ, μείον 

 τθσ κακαρισ αξίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ των αποκτθκζντων αναγνωρίςιμων ςτοιχείων του 
ενεργθτικοφ και των αναλθφκειςϊν υποχρεϊςεων. 

Φα κόςτθ που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ των επενδφςεων ςε κυγατρικζσ (π.χ. αμοιβζσ ςυμβοφλων, νομικϊν, 
λογιςτϊν, εκτιμθτϊν και άλλεσ επαγγελματικζσ και ςυμβουλευτικζσ αμοιβζσ), αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα και 
επιβαρφνουν τα κζρδθ ι τισ ηθμιζσ τθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιοφνται.  
 
Υε αντίκετθ περίπτωςθ, που θ αποκτϊςα επιχείρθςθ προβεί ςε μία απόκτθςθ ςυμμετοχικοφ δικαιϊματοσ ςτθν οποία, 
κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, θ κακαρι αξία των αποκτθκζντων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των 
αναλθφκειςϊν υποχρεϊςεων υπερβαίνει τα ανταλλάγματα που μεταβιβάηονται, τότε πρόκειται για μία αγορά 
ευκαιρίασ. Αφοφ διενεργθκοφν οι απαραίτθτοι επανζλεγχοι, το υπερβάλλον ποςό τθσ παραπάνω διαφοράσ 
αναγνωρίηεται ωσ κζρδοσ, ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ τθσ περιόδου. 
 
Θ υπεραξία ελζγχεται ετθςίωσ για πικανι απομείωςθ και θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ 
τθσ αναγνωρίηεται ωσ ηθμιά απομείωςθσ, επιβαρφνοντασ τα κζρδθ ι τισ ηθμιζσ τθσ περιόδου. 
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Για ςκοποφσ εκτίμθςθσ τθσ απομείωςθσ τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κατθγοριοποιοφνται ςτθν μικρότερθ ομάδα 
ςτοιχείων που μπορεί να παράγει ταμειακζσ ροζσ ανεξάρτθτα από άλλα ςτοιχεία ι ομάδεσ ςτοιχείων του Ρμίλου 
(Ξονάδεσ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν). Ωσ αποτζλεςμα, οριςμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ εξετάηονται για μείωςθ 
τθσ αξίασ τουσ μεμονωμζνα ενϊ άλλα ςε επίπεδο Ξονάδων Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν. Θ υπεραξία κατανζμεται ςε 
εκείνεσ τισ Ξονάδεσ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν από τισ οποίεσ αναμζνεται να προκφψουν ωφζλειεσ από ςυνζργειεσ 
ςχετιηόμενων επιχειρθματικϊν ςυνενϊςεων και αντιπροςωπεφει το μικρότερο επίπεδο εντόσ του Ρμίλου ςτο οποίο θ 
Διοίκθςθ παρακολουκεί τθν υπεραξία.  
 
Ρι Ξονάδεσ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν ςτισ οποίεσ ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία ελζγχονται για απομείωςθ 
τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ. λα τα άλλα μεμονωμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ι Ξονάδεσ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν 
Τοϊν ελζγχονται για απομείωςθ όταν γεγονότα ι μεταβολζσ των ςυνκθκϊν δεικνφουν ότι θ λογιςτικι αξία τουσ 
ενδεχομζνωσ να μθν είναι ανακτιςιμθ.  
 
Ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται για το ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι μιασ 
Ξονάδασ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό τουσ, το οποίο είναι το υψθλότερο μεταξφ 
εφλογθσ αξίασ μείον τα κόςτθ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ. Για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ λόγω χριςθσ, θ 
Διοίκθςθ προςδιορίηει τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ για κάκε Ξονάδα Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν 
προςδιορίηοντασ ζνα κατάλλθλο προεξοφλθτικό επιτόκιο προκειμζνου να υπολογίςει τθν παροφςα αξία αυτϊν των 
ταμειακϊν ροϊν. Φα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο απομείωςθσ προκφπτουν άμεςα από τουσ πιο 
πρόςφατουσ εγκεκριμζνουσ από τθ Διοίκθςθ προχπολογιςμοφσ, προςαρμοςμζνα κατάλλθλα ϊςτε να μθν 
περιλαμβάνουν μελλοντικζσ αναδιοργανϊςεισ και βελτιϊςεισ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Σροεξοφλθτικοί 
παράγοντεσ προςδιορίηονται μεμονωμζνα για κάκε Ξονάδα Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν και αντικατοπτρίηουν τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία κινδφνων που ζχουν προςδιοριςτεί από τθ Διοίκθςθ για κάκε ζνα από αυτά. 
 
Θ υπεραξία δεν αποςβζνεται αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ςε ετιςια βάςθ ι ςυχνότερα αν γεγονότα ι 
αλλαγζσ ςυνκθκϊν υποδθλϊνουν ότι θ αξία τθσ μπορεί να ζχει απομειωκεί. Ματά τθν θμερομθνία εξαγοράσ (ι κατά τθν 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ςχετικοφ επιμεριςμοφ του τιμιματοσ εξαγοράσ), θ υπεραξία που αποκτάται, 
κατανζμεται ςτισ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, ι ςε ομάδεσ μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που 
αναμζνεται να ωφελθκοφν από τθν ςυνζνωςθ αυτι. Θ απομείωςθ προςδιορίηεται με εκτίμθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ 
των μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν υπεραξία.  
 
Ρι ηθμιζσ απομείωςθσ των Ξονάδων Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν μειϊνουν πρϊτα τθ λογιςτικι αξία τθσ υπεραξίασ 
που ζχει κατανεμθκεί ςε αυτζσ. Ρι εναπομζνουςεσ ηθμιζσ απομείωςθσ χρεϊνονται pro rata ςτα λοιπά ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ξονάδασ Δθμιουργίασ Φαμειακϊν Τοϊν. Ξε εξαίρεςθ τθν υπεραξία, όλα τα ςτοιχεία 
του ενεργθτικοφ μεταγενζςτερα επανεκτιμϊνται για ενδείξεισ ότι θ προθγοφμενα αναγνωριςκείςα ηθμιά απομείωςισ 
τουσ δεν υφίςταται πλζον. Ξία ηθμιά απομείωςθσ αναςτρζφεται εάν θ ανακτιςιμθ αξία μίασ Ξονάδασ Δθμιουργίασ 
Φαμειακϊν Τοϊν υπερβαίνει τθν λογιςτικι τθσ αξία. 
 
Αν τμιμα μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν οποία ζχει κατανεμθκεί υπεραξία, πωλθκεί, τότε θ 
υπεραξία που αναλογεί ςτο πωλθκζν τμιμα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λογιςτικι αξία του τμιματοσ αυτοφ προκειμζνου 
να προςδιοριςκεί το κζρδοσ ι θ ηθμία. Θ αξία τθσ υπεραξίασ που αναλογεί ςτο πωλθκζν τμιμα προςδιορίηεται βάςει 
των ςχετικϊν αξιϊν του τμιματοσ που πωλικθκε και του τμιματοσ τθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που 
παραμζνει. 
 
Ρ μιλοσ, προκειμζνου να προςδιορίςει αν υφίςταται κζμα απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ, διενιργθςε τουσ ςχετικοφσ 
ελζγχουσ απομείωςθσ επί των μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτισ οποίεσ ζχει επιμεριςκεί θ υπεραξία, ςε 
επίπεδο Ρμίλου, και με βάςθ τουσ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ δεν προζκυψε ηθμία απομείωςθσ. 
 
 
Ξεταβολζσ Ιδιοκτθςιακϊν Δικαιωμάτων ςε Θυγατρικζσ  
ταν πραγματοποιοφνται μεταβολζσ ςτα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα ςε μία κυγατρικι, τότε εξετάηεται εάν οι 
μεταβολζσ αυτζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια του ελζγχου ςτθ κυγατρικι ι όχι.  

 ταν οι μεταβολζσ ςτα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια ελζγχου, τότε 
λογίηονται ωσ ςυναλλαγζσ ιδίων κεφαλαίων (δθλαδι ωσ ςυναλλαγζσ με ιδιοκτιτεσ υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ 
ιδιοκτιτεσ). Υε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των ελεγχουςϊν και μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν 
προςαρμόηονται, ζτςι ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ μεταβολζσ ςτισ ςχετικζσ ςυμμετοχζσ τουσ ςτθ κυγατρικι. 
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Ρποιαδιποτε διαφορά μεταξφ του ποςοφ με το οποίο οι μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ προςαρμόηονται και τθσ 
εφλογθσ αξίασ του ανταλλάγματοσ που καταβλικθκε ι ελιφκθ, αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια 
και κατανζμεται ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ 

 Υε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι όταν οι μεταβολζσ ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων οδθγοφν ςε απϊλεια 
ελζγχου, τότε θ μθτρικι λογιςτικοποιεί τισ απαραίτθτεσ εγγραφζσ πϊλθςθσ και αναγνωρίηει το αποτζλεςμα 
από τθν πϊλθςθ (αποαναγνϊριςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τθσ υπεραξίασ και των υποχρεϊςεων τθσ 
κυγατρικισ κατά τθν θμερομθνία απϊλειασ του ελζγχου, αποαναγνϊριςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των μθ 
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν, προςδιοριςμόσ του αποτελζςματοσ από τθν πϊλθςθ). Ξε τθν απϊλεια ελζγχου μίασ 
κυγατρικισ, τυχόν επζνδυςθ που διακρατείται ςτθν πρϊθν κυγατρικι, αναγνωρίηεται ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του ΔΝΣ 39. 

Ξθ Ελζγχουςεσ Υυμμετοχζσ 
 
Ρι μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ είναι το μζροσ των ιδίων κεφαλαίων μίασ κυγατρικισ που δεν αναλογοφν, άμεςα ι 
ζμμεςα, ςτθν μθτρικι επιχείρθςθ. Ρι ηθμιζσ που αφοροφν ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ (μειοψθφία) μίασ 
κυγατρικισ, μπορεί να ξεπερνοφν τα δικαιϊματα των μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν ςτα ίδια κεφάλαια τθσ κυγατρικισ. 
Φα κζρδθ ι οι ηθμιζσ και κάκε ςυςτατικό ςτοιχείο των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, λογίηεται τόςο ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ 
μθτρικισ όςο και ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ, ακόμα και αν αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ότι οι μθ ελζγχουςεσ 
ςυμμετοχζσ κα παρουςιάηουν ζλλειμμα 
 
(κ) Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων: 

 
(i) Ξθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: 
Ξε τθν εξαίρεςθ τθσ υπεραξίασ και των αςωμάτων παγίων ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ, τα οποία 
ελζγχονται για απομείωςθ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των λοιπϊν ςτοιχείων 
μακροπρόκεςμου ενεργθτικοφ ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ 
υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. ταν θ λογιςτικι αξία κάποιου 
περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςισ του 
καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Θ ανακτιςιμθ αξία προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία 
μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί 
να λθφκεί από τθ πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μιασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν 
οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου 
κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των 
εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο που αναμζνεται να προκφψει από τθ διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ 
εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Για τουσ ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να 
προςδιοριςτοφν ξεχωριςτά. 
 
(ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: 
Ρ μιλοσ αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία κλειςίματοσ τα δεδομζνα αναφορικά με το κατά πόςον ζνα 
χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ζχει απομειωκεί. Φα 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ (εφόςον υφίςτανται ςχετικζσ 
ενδείξεισ) είναι περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτο κόςτοσ κτιςεωσ ι με βάςθ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ 
κζςθσ (ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ), περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ (μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ) και διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ. 
 
Υτθν περίπτωςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία (χρεωςτικοί, 
ςυμμετοχικοί τίτλοι και διακζςιμα προσ πϊλθςθ), θ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία του ςτοιχείου που ζχει 
αναγνωριςτεί ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα και ςωρευτικά ςτα ίδια κεφάλαια μεταφζρεται ςτα κζρδθ ι ςτισ 
ηθμιζσ τθσ περιόδου αναφοράσ. Φο ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ είναι ίςο με τθ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ 
κτιςθσ του ςτοιχείου και τθσ εφλογθσ αξίασ του. Ξεταγενζςτερθ αναςτροφι ηθμιάσ απομείωςθσ ςυμμετοχικοφ 
τίτλου δεν επιτρζπεται να διενεργείται μζςω των αποτελεςμάτων. Αντίκετα, αν ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία 
θ εφλογθ αξία ενόσ χρεωςτικοφ τίτλου αυξθκεί, και ςχετίηεται με αντικειμενικά γεγονότα που ςυνζβθςαν μετά 
το ςχθματιςμό τθσ πρόβλεψθσ, τότε θ αναςτροφι τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ αναγνωρίηεται μζςω των 
αποτελεςμάτων. 
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Θ ανακτιςιμθ αξία των ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ προςδιορίηεται με τον ίδιο τρόπο 
όπωσ για τα μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Θ ανακτιςιμθ/ειςπράξιμθ αξία των λοιπϊν 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων προκειμζνου να διενεργθκοφν οι ςχετικοί ζλεγχοι απομείωςθσ, 
προςδιορίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ βάςει τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν χρθματοροϊν, 
προεξοφλθμζνων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλθςθσ του εκάςτοτε ςτοιχείου ι ομάδασ 
ςτοιχείων, ι με τον τρζχοντα ςυντελεςτι απόδοςθσ ενόσ παρόμοιου χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου. Ρι 
προκφπτουςεσ ηθμίεσ απομείωςθσ αναγνωρίηονται ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 

(λ) Αποκζματα: 
Φα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Φο κόςτοσ των 
ετοίμων και θμιτελϊν προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα που πραγματοποιικθκαν ϊςτε να βρεκοφν ςτο τρζχον 
ςθμείο εναπόκεςθσ και επεξεργαςίασ τουσ και αποτελείται από πρϊτεσ φλεσ, εργατικά, γενικά βιομθχανικά ζξοδα 
(βαςιηόμενα ςε κανονικι λειτουργικι ικανότθτα, αλλά χωρίσ να περιλαμβάνει κόςτθ δανειςμοφ) και κόςτοσ 
ςυςκευαςίασ. Φο κόςτοσ των πρϊτων υλϊν και των ετοίμων προϊόντων κακορίηεται με βάςθ το μζςο ςτακμικό κόςτοσ. 
Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των ετοίμων και θμιτελϊν προϊόντων είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι 
λειτουργία του Ρμίλου μείον τα εκτιμϊμενα κόςτθ για τθν ολοκλιρωςι τουσ και τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν 
πϊλθςι τουσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των πρϊτων υλϊν είναι το εκτιμϊμενο κόςτοσ αντικατάςταςθσ ςτθν 
κανονικι λειτουργία τθσ Εταιρείασ. Σρόβλεψθ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηεται εφόςον 
κρίνεται απαραίτθτο. 
 
(μ) Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι και Πιςτωτικι Πολιτικι: 
Ρι βραχυπρόκεςμοι λογαριαςμοί απαιτιςεων εμφανίηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, μετά από προβλζψεισ για 
τυχόν μθ ειςπρακτζα υπόλοιπα ενϊ οι μακροπρόκεςμοι λογαριαςμοί απαιτιςεων (υπόλοιπα που εκφεφγουν των 
κανονικϊν όρων πίςτωςθσ) αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθν μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ρ 
μιλοσ ζχει κεςπίςει κριτιρια για τθ παροχι πίςτωςθσ ςτουσ πελάτεσ, τα οποία ςε γενικζσ γραμμζσ βαςίηονται ςτο 
μζγεκοσ των δραςτθριοτιτων του πελάτθ, με παράλλθλθ εκτίμθςθ ςχετικϊν οικονομικϊν πλθροφοριϊν. Ρι ςυναλλαγζσ 
γενικά πραγματοποιοφνται με τουσ πελάτεσ με κανονικοφσ όρουσ και με αναμενόμενθ μζςθ διάρκεια είςπραξθσ 
ενενιντα θμζρεσ από τθν αποςτολι των εμπορευμάτων. 
 
Υε κάκε θμερομθνία κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται για 
να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα ι μθ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Φο υπόλοιπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ προςαρμόηεται κατάλλθλα ςε κάκε θμερομθνία κλειςίματοσ κατάςταςθσ 
οικονομικισ κζςθσ ϊςτε να αντανακλά τουσ πικανολογοφμενουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Μάκε διαγραφι υπολοίπων 
πελατϊν χρεϊνεται ςτθν υπάρχουςα πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Αποτελεί πολιτικι του Ρμίλου να μθ 
διαγράφεται καμία απαίτθςθ μζχρι να εξαντλθκοφν όλεσ οι δυνατζσ νομικζσ ενζργειεσ για τθν είςπραξι τθσ. 
 
(ν) Επενδφςεισ και λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: 
Φα χρθματοοικονομικά μζςα του Ρμίλου ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ με βάςθ τθν ουςία τθσ ςφμβαςθσ 
και τον ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Θ κατθγορία ςτθν οποία ταξινομείται κάκε χρθματοοικονομικό μζςο 
διαφοροποιείται από τισ υπόλοιπεσ, κακϊσ ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία κα ταξινομθκεί το μζςο, ιςχφουν 
διαφορετικοί κανόνεσ όςον αφορά ςτθν αποτίμθςι του αλλά και ςτον τρόπο αναγνϊριςθσ κάκε προςδιοριηόμενου 
αποτελζςματοσ είτε ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ τθσ Ματάςταςθσ Υυνολικϊν Εςόδων είτε ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τθσ 
Ματάςταςθσ Υυνολικϊν Εςόδων και ςωρευτικά ςτα ίδια κεφάλαια. Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ του 
Ρμίλου, ταξινομοφνται ανάλογα με τθν φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τουσ ςε μία από τισ κάτωκι τρεισ κατθγορίεσ: 

 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, 

 Απαιτιςεισ και δάνεια και 

 Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία. 
 
(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων: 
Σρόκειται για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, που ικανοποιοφν οποιαδιποτε από τισ παρακάτω 
προχποκζςεισ: 
 
(1) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Σρόκειται για 
χρεόγραφα που αγοράςτθκαν με ςκοπό τθν επίτευξθ κζρδουσ από βραχυπρόκεςμεσ μεταβολζσ των τιμϊν. 
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(2) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ τα οποία κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ 
ταξινομοφνται ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επειδι:  
 
(α) πρόκειται για ςτοιχεία τα οποία ςφμφωνα με τθν ςτρατθγικι του Ρμίλου διαχειρίηονται, αξιολογοφνται και 
παρακολουκοφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Σρόκειται ουςιαςτικά για επενδφςεισ επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν, ι  
(β) πρόκειται για ςτοιχεία που περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα παράγωγα που διαφοροποιοφν ςθμαντικά τισ 
ροζσ του κυρίωσ ςυμβολαίου και ο μιλοσ επιλζγει να ταξινομιςει ολόκλθρο το ςφνκετο χρθματοοικονομικό 
μζςο ςτθν κατθγορία αυτι.  
 
Φα ςτοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτοφ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ και οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία 
αναγνωρίηονται ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ τθσ Ματάςταςθσ Υυνολικϊν Εςόδων, ωσ αποτζλεςμα από 
χρθματοοικονομικζσ πράξεισ. Υτθ Ματάςταςθ Ρικονομικισ Θζςθσ του Ρμίλου τα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ 
κατθγορίασ αυτισ περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι «Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογεσ αξίεσ μζςω 
αποτελεςμάτων». 
 
(ii) Απαιτιςεισ και δάνεια: 
Σεριλαμβάνουν μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ με ςτακερζσ ι προςδιοριςμζνεσ 
πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ και για τα οποία ο μιλοσ δεν ζχει ςκοπό τθν 
άμεςθ πϊλθςι τουσ. Φα δάνεια και οι απαιτιςεισ αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ βάςει τθσ μεκόδου 
του πραγματικοφ επιτοκίου μείον κάκε πρόβλεψθ για απομείωςθ. Μάκε μεταβολι ςτθν αξία των δανείων και 
απαιτιςεων αναγνωρίηεται ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ τθσ περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτιςεισ 
διαγράφονται ι υφίςτανται μείωςθ τθσ αξίασ τουσ κακϊσ και κατά τθ διενζργεια τθσ απόςβεςθσ. 
 
(iii) Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: 
Φα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν μθ παράγωγα 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία ταξινομοφνται ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ ι δεν 
πλθροφν τα κριτιρια να ταξινομθκοφν ςε άλλεσ κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 
λα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ταξινομοφνται ςτθν κατθγορία αυτιν αποτιμϊνται 
ςτθν εφλογθ αξία, εφόςον αυτι μπορεί να προςδιοριςτεί αξιόπιςτα, με τισ μεταβολζσ ςτθν αξία τουσ να 
αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τθσ Ματάςταςθσ Υυνολικϊν Εςόδων και ςωρευτικά ςε ειδικό 
αποκεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Φο διακζςιμο προσ πϊλθςθ είναι το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα 
οποία δεν υπάρχει κακοριςμζνοσ χρονικόσ ορίηοντασ κράτθςθσ και μποροφν να ρευςτοποιθκοφν ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ, τισ μεταβολζσ των επιτοκίων ι των τιμϊν.  
 
Ματά τθν πϊλθςθ ι τθν απομείωςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα 
ςυςςωρευμζνα κζρδθ ι ηθμιζσ που είχαν αναγνωριςτεί ςτα ίδια κεφάλαια αναταξινομοφνται ςτα κζρδθ ι ςτισ 
ηθμιζσ τθσ περιόδου. Υε περίπτωςθ απομείωςθσ, το ποςό των ςωρευτικϊν ηθμιϊν που μεταφζρεται από τα 
ίδια κεφάλαια και αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα ςυνίςταται ςτθ διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ κτιςθσ και τθσ 
εφλογθσ αξίασ μείον κάκε ηθμιά απομείωςθσ που ζχει προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί. 
 
Ρι ηθμίεσ απομείωςθσ που είχαν αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςματα για επζνδυςθ ςε ςυμμετοχικό τίτλο 
ταξινομθμζνο ωσ διακζςιμο προσ πϊλθςθ δεν αναςτρζφονται μζςω των αποτελεςμάτων. Ρι ηθμιζσ που είχαν 
αναγνωριςτεί ςτισ ενοποιθμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ προθγοφμενων περιόδων και οι οποίεσ 
προζρχονταν από απομείωςθ χρεωςτικϊν τίτλων αναςτρζφονται μζςω των αποτελεςμάτων, εάν θ αφξθςθ 
(αναςτροφι απομείωςθσ) ςχετίηεται με γεγονότα που ςυνζβθςαν μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ απομείωςθσ ςτθ 
Ματάςταςθ των Αποτελεςμάτων.  
 
Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω επενδφςεων που εμπορεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά 
προκφπτει από τθν ςχετικι χρθματιςτθριακι αξία τθσ επζνδυςθσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ (θμερομθνία 
κλειςίματοσ). Αναφορικά με τισ επενδφςεισ που δεν εμπορεφονται ςε ενεργό αγορά, θ εφλογθ αξία 
υπολογίηεται με βάςθ γενικά αποδεκτζσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ βαςίηονται ςε πρόςφατεσ 
αμφοτεροβαρείσ ςυναλλαγζσ παρόμοιων επενδφςεων, αναφορά ςτθν χρθματιςτθριακι αξία μίασ άλλθσ 
επζνδυςθσ με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αποτιμϊμενθσ, ανάλυςθ προεξοφλθμζνων 
χρθματοροϊν και μοντζλα αποτίμθςθσ επενδφςεων.  
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Ζςοδα από τόκουσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων διακεςίμων προσ πϊλθςθ αναγνωρίηονται ςτα 
αποτελζςματα με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ξερίςματα τίτλων διακεςίμων προσ πϊλθςθ 
αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα όταν ο μιλοσ αποκτά το δικαίωμα επί των μεριςμάτων. Υυναλλαγματικζσ 
διαφορζσ από τθν αποτίμθςθ διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρεωςτικϊν τίτλων αναγνωρίηονται ςτα κζρδθ ι ςτισ 
ηθμιζσ τθσ περιόδου. 
 
Ρ μιλοσ, προκειμζνου να προςδιορίςει αν υφίςταται κζμα απομείωςθσ τθσ αξίασ των διακζςιμων προσ 
πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, διενιργθςε τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ απομείωςθσ από 
όπου δεν προζκυψε οποιαδιποτε ηθμία απομείωςθσ (βλ. ςθμείωςθ 15). 

 
(ξ) Από-αναγνϊριςθ Χρθματοοικονομικϊν τοιχείων Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ: 
 

(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: 
Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου 
ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) από-αναγνωρίηονται όταν: 

 Φα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν πόρων ζχουν εκπνεφςει. 

 Ρ μιλοσ διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα εξοφλιςει πλιρωσ 
χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορφι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ. 

 Ρ μιλοσ ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ 
ι (β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ, αλλά ζχει μεταβιβάςει τον 
ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. που ο μιλοσ ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ 
ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει 
ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το 
ςτοιχείο του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται ςτο βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ του Ρμίλου ςτο 
περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. Θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορφι εγγφθςθσ επί του 
μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου αποτιμάται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ υπολοίπου του 
ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του μζγιςτου ποςοφ που μπορεί ο μιλοσ να κλθκεί να καταβάλει. ταν θ 
ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι είναι υπό τθν μορφι δικαιωμάτων αγοράσ και/ι πϊλθςθσ επί του ςτοιχείου 
ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων και δικαιωμάτων που διακανονίηονται ταμειακά), ο βακμόσ 
ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ του Ρμίλου είναι θ αξία του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου που δφναται ο 
μιλοσ να επαναγοράςει, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ενόσ δικαιϊματοσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου το 
οποίο αποτιμάται ςε εφλογεσ αξίεσ, όπου θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι του Ρμίλου περιορίηεται ςτθν 
χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου και τθν τιμι άςκθςθσ του 
δικαιϊματοσ. 

 
(ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: 
Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο πακθτικοφ από-αναγνωρίηεται όταν θ ςχετικι υποχρζωςθ ακυρϊνεται ι 
λιγει. ταν μία υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο τρίτο 
(δανειςτι) με ουςιαςτικά διαφορετικοφσ όρουσ ι όταν οι υφιςτάμενοι όροι μιασ υποχρζωςθσ 
διαφοροποιοφνται ουςιαςτικά τότε από-αναγνωρίηεται θ υφιςτάμενθ υποχρζωςθ, αναγνωρίηεται θ 
διαφοροποιθμζνθ και θ διαφορά μεταξφ των δφο καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. 
 

(ο) Παράγωγα Χρθματοοικονομικά Προϊόντα και Μζςα Αντιςτάκμιςθσ Κινδφνων: 
Φα παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία όπωσ είναι τα προκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ (currency forwards) 
και οι ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίου (interest rate swaps), χρθςιμοποιοφνται για τθν διαχείριςθ του οικονομικοφ 
κινδφνου που προκφπτει από τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ. λα τα παράγωγα χρθματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία αρχικϊσ αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία διακανονιςμοφ και ακολοφκωσ 
αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτθ λιξθ κάκε περιόδου αναφοράσ. Φα παράγωγα απεικονίηονται ςτα περιουςιακά 
ςτοιχεία όταν θ εφλογθ αξία είναι κετικι και ςτισ υποχρεϊςεισ όταν θ εφλογθ αξία είναι αρνθτικι. Θ εφλογθ αξία τουσ 
προςδιορίηεται από τθν τιμι που ζχουν ςε μια ενεργό αγορά, ι με τθν χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ ςε 
περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ενεργόσ αγορά για τα μζςα αυτά. 
 
H μζκοδοσ αναγνϊριςθσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ εξαρτάται από το εάν ζνα παράγωγο ζχει προςδιοριςκεί ωσ 
αντιςτακμιςτικό ςτοιχείο και, εφόςον πρόκειται για αντιςτάκμιςθ, από τθ φφςθ του ςτοιχείου που αντιςτακμίηει. Μζρδθ 
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ι ηθμίεσ από τθν μεταβολι κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων που δεν αναγνωρίηονται 
ςαν μζςα αντιςτάκμιςθσ, αναγνωρίηονται ςτθ κατάςταςθ των αποτελεςμάτων. Θ εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν λογιςτικι 
αντιςτάκμιςθσ ςτθν περίπτωςθ όπου κατά τθν ζναρξθ τθσ αντιςτακμιςτικισ ςυναλλαγισ και τθν επακόλουκθ χριςθ των 
παράγωγων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, θ εταιρεία μπορεί να προςδιορίηει και να τεκμθριϊνει τθν αντιςτακμιςτικι 
ςχζςθ μεταξφ του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου και του μζςου αντιςτάκμιςθσ, αναφορικά με τθν διαχείριςθ κινδφνου 
και τθν ςτρατθγικι τθσ για τθν ανάλθψθ τθσ αντιςτάκμιςθσ. Επιπλζον λογιςτικι τθσ αντιςτάκμιςθσ ακολουκείται μόνο 
όταν θ αντιςτάκμιςθ αναμζνεται να είναι άκρωσ αποτελεςματικι και μπορεί να επιμετρθκεί με αξιοπιςτία και ςε 
ςυνεχι βάςθ, για όλεσ τισ καλυπτόμενεσ περιόδουσ αναφοράσ για τισ οποίεσ είχε προςδιοριςτεί, ωσ προσ τον 
ςυμψθφιςμό των μεταβολϊν τθσ εφλογθσ αξίασ ι των ταμειακϊν ροϊν που αποδίδονται ςτον αντιςτακμιηόμενο 
κίνδυνο. H ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιεί θ εταιρεία είναι θ Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν (cash flow hedge). 
Για ςκοποφσ χριςθσ αντιςτακμιςτικισ λογιςτικισ, οι αντιςτακμίςεισ ταξινομοφνται ωσ εξισ: 
 

(i) Αντιςτάκμιςθ Εφλογθσ Αξίασ: 
Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ είναι θ αντιςτάκμιςθ τθσ ζκκεςθσ ςτθ διακφμανςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ 
αναγνωριςμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρζωςθσ ι μιασ μθ αναγνωριςμζνθσ βζβαιθσ δζςμευςθσ 
ι μζροσ αυτϊν, που οφείλεται ςε ςυγκεκριμζνο κίνδυνο και κα μποροφςε να επθρεάςει τα αποτελζςματα. Εάν 
θ αντιςτάκμιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ εκπλθρϊνει τα κριτιρια τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, τότε το κζρδοσ ι θ 
ηθμία από τθν εκ νζου επιμζτρθςθ του μζςου αντιςτάκμιςθσ ςτθν εφλογθ αξία κα αναγνωρίηεται ςτα 
αποτελζςματα. Επιπλζον θ λογιςτικι αξία του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου προςαρμόηεται με το κζρδοσ ι τθ 
ηθμιά που προκφπτει από τθ μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ του αντιςτακμιηόμενου ςτοιχείου και αφορά ςτον 
αντιςτακμιηόμενο κίνδυνο, μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Μάκε προςαρμογι που απορρζει ςτθ 
λογιςτικι αξία ενόσ αντιςτακμιηόμενου χρθματοοικονομικοφ μζςου το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ 
αξία του και για το οποίο χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου, αποςβζνεται ςτα 
αποτελζςματα μζχρι τθ λιξθ του χρθματοοικονομικοφ μζςου. 
 
(ii) Αντιςτάκμιςθ Φαμειακϊν Τοϊν: 
Ξε τθν αντιςτάκμιςθ των ταμειακϊν ροϊν, θ επιχείρθςθ προςπακεί να καλφψει τουσ κινδφνουσ που 
προκαλοφν μεταβλθτότθτα ςτισ ταμειακζσ ροζσ και προζρχονται από ζνα ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ι μία 
υποχρζωςθ ι μία μελλοντικι ςυναλλαγι και θ μεταβολι αυτι κα επθρεάςει το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ. Για τα 
παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται ωσ αντιςτακμιςτικά μζςα ςε μια ςχζςθ 
αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν απαιτοφνται ςυγκεκριμζνοι λογιςτικοί χειριςμοί. Για να πλθροί τισ 
προχποκζςεισ για αναγνϊριςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, μία αντιςτακμιςτικι ςχζςθ κα πρζπει να 
πλθροφνται οριςμζνεσ αυςτθρζσ ςυνκικεσ που αφοροφν ςτθν τεκμθρίωςθ, τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ αντιςτάκμιςθσ και τθν αξιοπιςτία τθσ επιμζτρθςθσ τθσ. 
 
Φο ςκζλοσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ του αντιςτακμιςτικοφ μζςου που τεκμθριϊνεται ωσ αποτελεςματικι 
αντιςτάκμιςθ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια μζςω τθσ κατάςταςθσ μεταβολϊν των ιδίων 
κεφαλαίων ενϊ το αναποτελεςματικό μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ του μζςου αντιςτάκμιςθσ 
αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. 
 
Φα ποςά που ςυςςωρεφονται ςτα ίδια κεφάλαια μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτισ 
περιόδουσ που τα αντιςτακμιηόμενα ςτοιχεία επθρεάηουν το κζρδοσ ι τθν ηθμιά όπωσ το αντιςτακμιηόμενο 
χρθματοοικονομικό ζςοδο ι χρθματοοικονομικό ζξοδο αναγνωρίηονται ι όπωσ ςε μία προςδοκϊμενθ πϊλθςθ 
ι αγορά. Φα προκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ (currency forwards) ενϊ χαρακτθρίηονται ωσ μζςα 
αντιςτάκμιςθσ, βάςει των πολιτικϊν του Ρμίλου, δεν ςυγκεντρϊνουν τα χαρακτθριςτικά για αντιςτακμιςτικι 
λογιςτικι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΝΣ 39 και ωσ εκ τοφτου κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται απ’ ευκείασ 
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ. 
 

(π) Χρθματικά Διακζςιμα: 
Φα ταμειακά διακζςιμα, ταμειακά ιςοδφναμα και δεςμευμζνεσ κατακζςεισ περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο, 
κατακζςεισ όψεωσ, προκεςμιακζσ κατακζςεισ, τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ υπερανάλθψθσ, κακϊσ και άλλεσ υψθλισ 
ρευςτότθτασ επενδφςεισ οι οποίεσ είναι άμεςα μετατρζψιμεσ ςε ςυγκεκριμζνα ποςά ταμειακϊν διακεςίμων που 
υπόκεινται ςε μθ ςθμαντικό κίνδυνο μεταβολισ τθσ αξίασ τουσ. Για τον ςκοπό τθσ ςφνταξθσ των ενοποιθμζνων 
Ματαςτάςεων των Φαμειακϊν Τοϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ 
κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω. 
 



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

 
(Φα ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

42 

(ρ) Δάνεια (Ομολογιακά και Σραπεηϊν): 
λεσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ το οποίο αντανακλά τθν εφλογθ αξία των 
ειςπρακτζων ποςϊν μειωμζνθ με τα ςχετικά άμεςα ζξοδα ςφναψθσ. Ξετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, αποτιμϊνται ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Φα δάνεια ταξινομοφνται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ, εκτόσ εάν ο μιλοσ διατθρεί ανεπιφφλακτα το δικαίωμα να μεταφζρει τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
τουλάχιςτον 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία αναφοράσ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων. 
 
Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ δφναται να ταξινομθκοφν κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςαν αποτιμϊμενεσ ςτθν 
εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων αν ικανοποιοφνται τα κάτωκι κριτιρια. 

(i) Θ ταξινόμθςθ αντιςτρζφει ι μειϊνει ςε ςθμαντικό βακμό τισ επιδράςεισ τθσ λογιςτικισ 
αςυνζπειασ (accounting mismatch) που κα προζκυπτε αν θ υποχρζωςθ είχε αποτιμθκεί ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ. 

(ii) Ρι εν λόγω υποχρεϊςεισ αποτελοφν μζροσ μιασ ομάδασ υποχρεϊςεων οι οποίεσ διαχειρίηονται ι 
αξιολογοφνται ωσ προσ τθν απόδοςι τουσ ςτθν βάςθ τθσ εφλογθσ αξίασ, ςφμφωνα με τισ 
ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων του Ρμίλου. 

(iii) Θ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ περιζχει ζνα ενςωματωμζνο παράγωγο το οποίο ταξινομείται 
και αποτιμάται διακεκριμζνα. 

 
(ς) Κόςτθ Δανειςμοφ: 
Φα κόςτθ δανειςμοφ που μπορεί να κατανεμθκοφν άμεςα ςτθν απόκτθςθ, καταςκευι ι παραγωγι ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου που πλθροί τισ προχποκζςεισ κεφαλαιοποιοφνται. Ζνα περιουςιακό ςτοιχείο που πλθροί τισ 
προχποκζςεισ είναι ζνα περιουςιακό ςτοιχείο που κατ’ ανάγκθ χρειάηεται μια ςθμαντικι χρονικι περίοδο 
προετοιμαςίασ για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται ι για τθν πϊλθςι του. Θ κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ 
δανειςμοφ παφει από τθν θμζρα κατά τθν οποία ολοκλθρϊνεται θ περίοδοσ προετοιμαςίασ και το περιουςιακό 
ςτοιχείο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ χριςθ που προοριηόταν. Φα κόςτθ δανειςμοφ αποςβζνονται ςφμφωνα με 
τισ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτα οποία ζχουν κατανεμθκεί. 
 
(τ) Παροχζσ ςτο Προςωπικό: 
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ: Ρι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ (εκτόσ από παροχζσ λιξθσ τθσ 
εργαςιακισ ςχζςθσ) ςε χριμα και ςε είδοσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. Φυχόν 
ανεξόφλθτο ποςό καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ, ενϊ ςε περίπτωςθ που το ποςό που ιδθ καταβλικθκε υπερβαίνει το 
ποςό των παροχϊν, θ επιχείρθςθ αναγνωρίηει το υπερβάλλον ποςό ωσ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ τθσ (προπλθρωκζν 
ζξοδο) μόνο κατά τθν ζκταςθ που θ προπλθρωμι κα οδθγιςει ςε μείωςθ μελλοντικϊν πλθρωμϊν ι ςε επιςτροφι. 
 
Σαροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία: Ρι παροχζσ μετά τθ λιξθ τθσ απαςχόλθςθσ περιλαμβάνουν εφάπαξ 
αποηθμιϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ, ςυντάξεισ και άλλεσ παροχζσ που καταβάλλονται ςτουσ εργαηόμενουσ μετά τθν λιξθ 
τθσ απαςχόλθςθσ ωσ αντάλλαγμα τθσ υπθρεςίασ τουσ. Ρι υποχρεϊςεισ του Ρμίλου για παροχζσ ςυνταξιοδότθςθσ 
αφοροφν τόςο προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν όςο και προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. 
 
Φο δεδουλευμζνο κόςτοσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων ειςφορϊν καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που 
αφορά. Φα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ που υιοκετοφνται από τον μιλο χρθματοδοτοφνται εν μζρει μζςω 
πλθρωμϊν ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ ι ςε κρατικά κοινωνικά αςφαλιςτικά ιδρφματα. 
 

(i) Σρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν 
Φα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν αφοροφν τθν καταβολι ειςφορϊν ςε Αςφαλιςτικοφσ Φορείσ (π.χ. 
Κδρυμα Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων), με αποτζλεςμα να μθν ανακφπτει νομικι υποχρζωςθ του Ρμίλου ςε 
περίπτωςθ που το Μρατικό Φαμείο αδυνατεί να καταβάλλει ςφνταξθ ςτον αςφαλιηόμενο. Θ υποχρζωςθ του 
εργοδότθ περιορίηεται ςτθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτα Φαμεία. Θ πλθρωτζα ειςφορά από τον 
μιλο ςε ζνα πρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν, αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ μετά και τθν αφαίρεςθ τθσ 
ειςφοράσ που καταβλικθκε, ενϊ οι δεδουλευμζνεσ ειςφορζσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ 
χριςθσ. 
 
(ii) Σρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν (Ξθ χρθματοδοτοφμενο) 
Υφμφωνα με τον Ο.2112/20 και 4093/2012 θ Εταιρεία καταβάλλει ςτουσ εργαηόμενουσ αποηθμιϊςεισ επί 
απόλυςθσ ι αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Φο φψοσ των καταβαλλόμενων ποςϊν αποηθμίωςθσ 
εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, το φψοσ των αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ από τθν υπθρεςία 
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(απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Θ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε αυτά τα προγράμματα, βαςίηεται 
ςυνικωσ ςτα χρόνια προχπθρεςίασ του υπαλλιλου μζχρι τθν ςυνταξιοδότθςθ του. 
 
Θ υποχρζωςθ που αναγνωρίηεται ςτθν Ματάςταςθ Ρικονομικισ Θζςθσ για τα προγράμματα κακοριςμζνων 
παροχϊν αποτελεί τθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι μείον τθν εφλογθ αξία των 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του προγράμματοσ (αποκεματικό από τισ καταβολζσ ςτθν αςφαλιςτικι εταιρία) και 
τισ μεταβολζσ που προκφπτουν από οποιοδιποτε αναλογιςτικό κζρδοσ ι ηθμία και το κόςτοσ τθσ 
προχπθρεςίασ. Θ δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο αναλογιςτι με 
τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβεβλθμζνθσ πιςτωτικισ μονάδοσ (projected unit credit method). Για τθν 
προεξόφλθςθ τθσ χριςθσ 2017 το επιλεγμζνο επιτόκιο ακολουκεί τθν τάςθ του iBoxx AA Corporate Overall 10+ 
EUR indices, το οποίο και κεωρείται ςυνεπζσ προσ τισ αρχζσ του ΔΝΣ 19, δθλαδι είναι βαςιςμζνο ςε ομόλογα 
αντίςτοιχα ωσ προσ το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια ςε ςχζςθ με τισ παροχζσ προσ τουσ εργαηόμενουσ, 
όπωσ και ενδεδειγμζνο για μακροχρόνιεσ προβλζψεισ. 
Ζνα πρόγραμμα ςυγκεκριμζνων παροχϊν κακορίηει με βάςθ διάφορεσ παραμζτρουσ, όπωσ θ θλικία, τα ζτθ 
προχπθρεςίασ, ο μιςκόσ, ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ για καταβλθτζεσ παροχζσ Ρι προβλζψεισ που αφοροφν 
τθν περίοδο περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό κόςτοσ προςωπικοφ ςτισ ςυνθμμζνεσ απλζσ και ενοποιθμζνεσ 
καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και ςυνίςτανται από το τρζχον και παρελκόν κόςτοσ υπθρεςίασ, το ςχετικό 
χρθματοοικονομικό κόςτοσ, τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμιζσ και τισ όποιεσ πικανζσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ. 
Αναφορικά με τα μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμιζσ, ακολουκείται το ανακεωρθμζνο ΔΝΣ 19R, 
το οποίο περιλαμβάνει μια ςειρά από τροποποιιςεισ ςτθν λογιςτικι των προγραμμάτων κακοριςμζνων 
παροχϊν, μεταξφ άλλων: 

 τθν αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν κερδϊν /ηθμιϊν ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα και τθν οριςτικι 
εξαίρεςθ τουσ από τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ, 

 τθ μθ αναγνϊριςθ πλζον των αναμενόμενων αποδόςεων των επενδφςεων του προγράμματοσ ςτα 
αποτελζςματα τθσ χριςθσ αλλά τθν αναγνϊριςθ του ςχετικοφ τόκου επί τθσ κακαρισ 
υποχρζωςθσ/(απαίτθςθσ) τθσ παροχισ υπολογιηόμενου βάςει του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου που 
χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν, 

 τθν αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ τθν νωρίτερα εκ των 
θμερομθνιϊν τροποποίθςθσ του προγράμματοσ ι όταν αναγνωρίηεται θ ςχετικι αναδιάρκρωςθ ι θ 
τερματικι παροχι, 

 λοιπζσ αλλαγζσ περιλαμβάνουν νζεσ γνωςτοποιιςεισ, όπωσ ποςοτικι ανάλυςθ ευαιςκθςίασ 
 

(υ) Φόροσ Ειςοδιματοσ (Σρζχων και Αναβαλλόμενοσ): 
(i) Φρζχων φόροσ ειςοδιματοσ: 
Ρ τρζχων φόροσ υπολογίηεται βάςει των φορολογικϊν ιςολογιςμϊν κάκε μιασ εκ των εταιρειϊν που 
περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που 
ιςχφουν ςτθν Ελλάδα ι άλλα φορολογικά πλαίςια εντόσ των οποίων λειτουργοφν οι κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Θ 
δαπάνθ για τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει βάςει των 
κερδϊν τθσ κάκε εταιρείασ όπωσ αναμορφϊνονται ςτισ φορολογικζσ τθσ δθλϊςεισ και προβλζψεισ για 
πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ 
κεςμοκετθμζνουσ ι ουςιαςτικά κεςμοκετθμζνουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ. 
 
(ii) Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ: 
Ρ αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ ςε όλεσ τισ 
προςωρινζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ μεταξφ τθσ φορολογικισ 
βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. Ρι αναβαλλόμενεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ εκτόσ των 
ακόλουκων δυο περιπτϊςεων:  
 
• Εκτόσ εάν θ υποχρζωςθ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν απόςβεςθ τθσ 
υπεραξίασ ι τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε μία ςυναλλαγι, θ οποία 
δεν είναι ςυνζνωςθ επιχειριςεων και κατά τθν ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ 
οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία. 
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• Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ 
εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του 
πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ επιχειριςεων και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν 
επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία. 
 
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ και 
μεταφερόμενεσ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και φορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που είναι 
πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των εκπιπτόμενων 
προςωρινϊν διαφορϊν και των μεταφερόμενων αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν απαιτιςεων και των 
αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν. 
 
Αναφορικά με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ 
και ςυμμετοχζσ ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρείεσ, αναγνωρίηεται απαίτθςθ από αναβαλλόμενο φόρο 
ειςοδιματοσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ κα αντιςτραφοφν ςτο προβλεπόμενο 
μζλλον και κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των προςωρινϊν 
διαφορϊν. 
 
Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ 
κζςθσ και μειϊνονται ςτο βακμό που δεν κεωρείται πικανό ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα κζρδθ 
ζναντι των οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί. 
 
Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ 
ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν χριςθ που θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί, και 
βαςίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν 
κεςμοκετθκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Υε περίπτωςθ αδυναμίασ ςαφοφσ 
προςδιοριςμοφ του χρόνου αναςτροφισ των προςωρινϊν διαφορϊν εφαρμόηεται ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 
που ιςχφει κατά τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ τθσ Ματάςταςθσ Ρικονομικισ Θζςθσ, χριςθ. 
 
Ρι περιςςότερεσ αλλαγζσ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςαν 
ζνα κομμάτι των φορολογικϊν εξόδων ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων χριςθσ. Ξόνον ο φόροσ ειςοδιματοσ 
που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ 
ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια και όχι ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 

(φ) Χρθματοδοτικζσ και Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: 
Ρι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ που μεταφζρουν ςτθν Εταιρεία ι ςτον μιλο ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα 
οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο πάγιο, κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία 
του μιςκωμζνου παγίου ι, αν αυτι είναι χαμθλότερθ, ςτθ παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Ρι πλθρωμζσ 
για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ 
χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. 
Φα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται ςτα αποτελζςματα. Φα κεφαλαιοποιθκζντα μιςκωμζνα πάγια 
αποςβζνονται με βάςθ τθ μικρότερθ περίοδο από τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι του παγίου ι τθν διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ. 
 
Ξιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ του παγίου 
καταχωροφνται ωσ λειτουργικά μιςκϊματα. Ρι πλθρωμζσ των λειτουργικϊν μιςκωμάτων αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο 
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ςτακερι βάςθ κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Για ςυναλλαγζσ πϊλθςθσ και 
επαναμίςκωςθσ (sale and leaseback) που ςυνιςτοφν χρθματοδοτικι μίςκωςθ, οποιαδιποτε κετικι διαφορά υπζρ 
του προϊόντοσ τθσ πϊλθςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου αυτοφ, ςε ςχζςθ με τθν λογιςτικι του αξία, δεν 
αναγνωρίηεται άμεςα ωσ ζςοδο από τθν Εταιρεία και εμφανίηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ ζςοδο επομζνων 
χριςεων, το οποίο αποςβζνεται ςφμφωνα με τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Αν θ εφλογθ αξία του περιουςιακοφ 
ςτοιχείου κατά τθν χρονικι ςτιγμι μίασ ςυναλλαγισ πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ, είναι μικρότερθ από τθν 
λογιςτικι αξία του, τότε θ ηθμία που προκφπτει από τθν διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ εφλογθσ αξίασ 
δεν αναγνωρίηεται αμζςωσ, εκτόσ αν υπάρχει απομείωςθ τθσ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, οπότε θ λογιςτικι 
αξία μειϊνεται ςτο ανακτιςιμο ποςό ςφμφωνα με το Δ.Ν.Σ. 36. 
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(χ) Κρατικζσ Επιχορθγιςεισ: 
Ρι επιχορθγιςεισ που αφοροφν τθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, αναγνωρίηονται ςτθν 
εφλογθ αξία τουσ όταν υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και όλοι οι ςχετικοί όροι λιψθσ 
τθσ κα τθρθκοφν. Ρι επιχορθγιςεισ αυτζσ καταχωροφνται ωσ ζςοδα επομζνων χριςεων και μεταφζρονται ςτθν 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ βάςει τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των 
επιχορθγοφμενων παγίων. Ρι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα καταχωροφνται αφαιρετικά αυτϊν των εξόδων 
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που απαιτείται για τθν ςυςτθματικι ςυςχζτιςθ τουσ με τα επιχορθγοφμενα ζξοδα. 
 
(ψ) Προβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενεσ Απαιτιςεισ: 
Σροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο μιλοσ ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα 
προγενζςτερων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροισ πόρων, τα δε ποςά των υποχρεϊςεων 
μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Ρι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία κατάςταςθσ οικονομικισ 
κζςθσ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που αναμζνεται να εκταμιευκεί 
για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Υχετικά με τισ προβλζψεισ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν ςε μακροπρόκεςμο 
ορίηοντα, οπότε θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, τα ςχετικά ποςά υπολογίηονται 
προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζναν ςυντελεςτι προ φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει 
τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ 
που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ εάν θ πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ 
είναι ελάχιςτθ. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται 
εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. 
 
(ω) Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ:  
Ρ μιλοσ ταξινομεί ζνα μακροπρόκεςμο περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 
ςαν κατεχόμενα προσ πϊλθςθ, αν θ αξία τουσ αναμζνεται να ανακτθκεί κατά κφριο λόγο μζςω διάκεςθσ των ςτοιχείων 
και όχι μζςω τθσ χριςθσ τουσ. 
Ρι βαςικζσ προχποκζςεισ για να ταξινομθκεί ζνα μακροπρόκεςμο περιουςιακό ςτοιχείο ι μια ομάδα ςτοιχείων 
(περιουςιακϊν και υποχρεϊςεων) ςαν κατεχόμενα προσ πϊλθςθ, είναι το περιουςιακό ςτοιχείο ι θ ομάδα να είναι 
διακζςιμα προσ άμεςθ πϊλθςθ ςτθν παροφςα τουσ κατάςταςθ, θ δε ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ να εξαρτάται μόνο από 
ςυνκικεσ που είναι ςυνικεισ και τυπικζσ για πωλιςεισ τζτοιων ςτοιχείων και θ πϊλθςθ κα πρζπει να είναι εξαιρετικά 
πικανι. 
 
Για να κεωρείται θ πϊλθςθ εξαιρετικά πικανι κα πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά οι κάτωκι προχποκζςεισ: 

 να υπάρχει δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ αναφορικά με ζνα ςχζδιο πϊλθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ι 
τθσ ομάδασ. 

 να ζχει ενεργοποιθκεί ζνα πρόγραμμα εξεφρεςθσ αγοραςτι και ολοκλιρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ. 

 θ προςφερόμενθ τιμι πϊλθςθσ κα πρζπει να είναι ςε λογικι ςυςχζτιςθ με τθν τρζχουςα αγοραία αξία 
των προσ πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ι τθσ ομάδασ περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 θ πϊλθςθ αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμζρα που το περιουςιακό ςτοιχείο 
ι ομάδα ςτοιχείων ταξινομικθκαν ςαν κατεχόμενα προσ πϊλθςθ εκτόσ οριςμζνων εξαιρζςεων, και 

 οι ενζργειεσ που απαιτείται να γίνουν προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το ςχζδιο πϊλθςθσ κα πρζπει να 
καταδεικνφουν ότι δεν είναι πικανόν να απαιτθκοφν ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτο ςχζδιο οφτε ότι το 
ςχζδιο κα ακυρωκεί. 
 

Αμζςωσ πριν τθν αρχικι ταξινόμθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ ομάδασ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ωσ 
κατεχόμενων προσ πϊλθςθ το περιουςιακό ςτοιχείο (ι όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ που 
περιλαμβάνονται ςτθν ομάδα) αποτιμϊνται με βάςθ τα ιςχφοντα ςε κάκε περίπτωςθ Δ.Σ.Χ.Α. 
Φα μακροπρόκεςμα περιουςιακά ςτοιχεία (ι οι ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων) που ταξινομοφνται 
ςαν κατεχόμενα προσ πϊλθςθ αποτιμϊνται (μετά τθν αρχικι ταξινόμθςθ ωσ ανωτζρω) ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ 
τθσ αξίασ που αυτά φζρονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ μειωμζνθσ κατά τα άμεςα ζξοδα 
διάκεςθσ, και οι προκφπτουςεσ ηθμίεσ απομείωςθσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. ποια πικανι αφξθςθ 
τθσ εφλογθσ αξίασ ςε μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ κα καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ αλλά όχι για ποςό 
μεγαλφτερο τθσ αρχικά καταχωρθκείςασ ηθμίασ απομείωςθσ. 
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Από τθν θμζρα κατά τθν οποία ζνα μακροπρόκεςμο (αποςβενόμενο) περιουςιακό ςτοιχείο (ι τα μακροπρόκεςμα 
περιουςιακά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε μια ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων) ταξινομείται ςαν 
κατεχόμενο προσ πϊλθςθ, δεν λογίηονται αποςβζςεισ επί των εν λόγω μακροπρόκεςμων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
 
(αα) Μετοχικό κεφάλαιο: 
Φο μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και είναι ςε 
κυκλοφορία. Φο τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτον λογαριαςμό 
«υπζρ το άρτιο» ςτα Κδια Μεφάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων καταχωροφνται ςτθ κακαρι κζςθ αφαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ. 
 
2.3 ΑΝΝΑΓΕΥ ΥΕ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ 

 
Ρ μιλοσ ςτισ Ρικονομικζσ καταςτάςεισ ζχει τθριςει τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ που χρθςιμοποιικθκαν για να 
καταρτιςτοφν οι Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ χριςθσ 2016, υιοκετϊντασ όλα τα νζα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ, θ 
εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν 1θ Ιανουαρίου 2017. Υτθν παράγραφο (α) 
παρουςιάηονται τα πρότυπα τα οποία ζχουν εφαρμογι ςτον μιλο και ζχουν υιοκετθκεί από τθν 1θ Ιανουαρίου 
2017 κακϊσ και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από τθν 1θ Ιανουαρίου 2017, ωςτόςο δεν είναι 
εφαρμόςιμα ςτισ εργαςίεσ του Ρμίλου. Υτθν παράγραφο (β) παρουςιάηονται τα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων 
και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ, είτε δεν ζχουν υιοκετθκεί 
από τθν Ε.Ε. 
 
(α) Οζα Σρότυπα, Διερμθνείεσ, Ανακεωριςεισ και Φροποποιιςεισ υφιςτάμενων Σροτφπων τα οποία ζχουν τεκεί 

ςε ιςχφ και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ρι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ Σροτφπων ζχουν εκδοκεί από το Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων (IASB), 
ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι από τθν 01/01/2017 ι 
μεταγενζςτερα. 
 

Φροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 7: «Σρωτοβουλία Γνωςτοποιιςεων» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 01/01/2017) 

 

Φον Ιανουάριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 7. Υκοπόσ των 
εν λόγω τροποποιιςεων είναι να καταςτεί εφικτό για τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογοφν τισ 
μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Ρι τροποποιιςεισ απαιτοφν 
από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να παρζχουν γνωςτοποιιςεισ, οι οποίεσ κα κακιςτοφν εφικτό ςτουσ επενδυτζσ να 
αξιολογοφν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν που προκφπτουν από ταμειακζσ ροζσ, κακϊσ και των μθ ταμειακϊν 
μεταβολϊν. Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. 

 
Φροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 12: «Αναγνϊριςθ Αναβαλλόμενθσ Φορολογικισ Απαίτθςθσ για μθ Σραγματοποιθκείςεσ 

Ηθμιζσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2017) 

 

Φον Ιανουάριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 12. Υκοπόσ 
των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να αποςαφθνιςτεί ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 
απαιτιςεων για τισ μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ από χρεωςτικοφσ τίτλουσ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Ρι 
τροποποιιςεισ δεν ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. 

 
Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2014-2016 (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 01/01/2017) 

 

Φον Δεκζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2014-2016», θ οποία 
αποτελείται από μία ςειρά τροποποιιςεων ςε οριςμζνα Σρότυπα και αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για τισ 
ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα ΔΣΧΑ. Θ τροποποίθςθ θ οποία περιλαμβάνεται ςτον κφκλο αυτόν και ζχει εφαρμογι για 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 είναι θ εξισ: ΔΣΧΑ 12: Αποςαφινιςθ του πεδίου 
εφαρμογισ του Σροτφπου. H τροποποίθςθ δεν ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ Ρικονομικζσ 
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Ματαςτάςεισ. Ρι λοιπζσ τροποποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτον εν λόγω κφκλο και ζχουν εφαρμογι για ετιςιεσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2018 αναλφονται ςτθν ακόλουκθ ενότθτα. 

 
(β) Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ, ανακεωριςεισ και τροποποιιςεισ υφιςτάμενων Προτφπων τα οποία δεν ζχουν 
ακόμα τεκεί ςε ιςχφ ι δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Φα ακόλουκα νζα Σρότυπα, Διερμθνείεσ και τροποποιιςεισ Σροτφπων ζχουν εκδοκεί από το Υυμβοφλιο Διεκνϊν 
Νογιςτικϊν Σροτφπων (IASB),  αλλά είτε δεν ζχουν ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ είτε δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. Υυγκεκριμζνα:  

 
ΔΣΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Ξζςα» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

01/01/2018) 

 

Φον Ιοφλιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν τελικι ζκδοςθ του ΔΣΧΑ 9. Ρι βελτιϊςεισ που επζφερε το νζο Σρότυπο 
περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία ενόσ λογικοφ μοντζλου για τθν ταξινόμθςθ και τθν επιμζτρθςθ, ζνα ενιαίο προνοθτικό 
μοντζλο για «αναμενόμενεσ ηθμιζσ» απομείωςθσ, και επίςθσ, μία ουςιαςτικά αναμορφωμζνθ προςζγγιςθ για τθν 
λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του 
Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με 
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2018 και εκτιμάται ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του, θ επίδραςθ για τθν 
Εταιρεία και τον μιλο δεν κα είναι ςθμαντικι. 

Ρ μιλοσ κα εφαρμόςει το καινοφργιο Σρότυπο χωρίσ αναπροςαρμογι τθσ ςυγκριτικισ πλθροφόρθςθσ, 
αναγνωρίηοντασ τθν ςωρευτικι επίδραςθ τθσ αρχικισ εφαρμογισ ςτο υπόλοιπο ζναρξθσ των Ιδίων Μεφαλαίων κατά 
τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ εφαρμογισ. Ματά τθν θμερομθνία αναφοράσ, ο μιλοσ προζβθ ςε αξιολόγθςθ του 
αντίκτυπου τθσ εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 9. Ακολοφκωσ παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τθσ Διοίκθςθσ αναφορικά με 
τουσ βαςικοφσ τομείσ όπου αναμζνεται να ζχει επίδραςθ το νζο Σρότυπο:  

o Φο νζο μοντζλο απομείωςθσ αξίασ απαιτεί τθν αναγνϊριςθ των προβλζψεων απομείωςθσ βάςει των 

αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν και όχι μόνο των πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν, όπωσ 

ιςχφει ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39. Ρ μιλοσ κα εφαρμόςει τθν απλοποιθμζνθ προςζγγιςθ αναφορικά με 

τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ, ενϊ παράλλθλα βρίςκεται ςε διαδικαςία τελικϊν ελζγχων προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί ο αντίκτυποσ από τθ μετάβαςθ ςτο νζο Σρότυπο. Ξε βάςθ τθν διενεργθκείςα 

αναλυτικι αξιολόγθςθ, δεν αναμζνεται ουςιϊδθσ επίδραςθ ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ του Ρμίλου 

και τθσ Εταιρείασ κατά τθν υιοκζτθςθ του νζου Σροτφπου. 

o Δεν αναμζνεται επίδραςθ ςτθν ταξινόμθςθ και ςτθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ λόγω εφαρμογισ του νζου Σροτφπου. Σαράλλθλα, δεν αναμζνεται επίδραςθ ςτισ 

Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου από τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν 

υποχρεϊςεων ςτθν εφλογθ αξία.  
 
Φο νζο Σρότυπο προβλζπει επίςθσ πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ τροποποιϊντασ παράλλθλα τον τρόπο παρουςίαςθσ 
των πλθροφοριϊν. Ρ μιλοσ κα τροποποιιςει καταλλιλωσ τθ φφςθ, ζκταςθ και δομι των παρεχόμενων 
γνωςτοποιιςεων αναφορικά με τα χρθματοοικονομικά μζςα, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με το νζο Σρότυπο 
 
ΔΣΧΑ 15 «Ζςοδα από Υυμβάςεισ με Σελάτεσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

01/01/2018) 

 

Φον Ξάιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ ενόσ νζου Σροτφπου, του ΔΣΧΑ 15. Φο εν λόγω Σρότυπο είναι 
πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τισ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν αναγνϊριςθ των εςόδων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τόςο 
των ΔΣΧΑ όςο και των Αμερικανικϊν Γενικά Σαραδεκτϊν Νογιςτικϊν Αρχϊν (US GAAP).  Ρι βαςικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ 
βαςίηεται το εν λόγω Σρότυπο είναι ςυνεπείσ με ςθμαντικό μζροσ τθσ τρζχουςασ πρακτικισ. Φο νζο Σρότυπο 
αναμζνεται να βελτιϊςει τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ, κακιερϊνοντασ ζνα πιο ιςχυρό πλαίςιο για τθν 
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επίλυςθ κεμάτων που προκφπτουν, ενιςχφοντασ τθ ςυγκριςιμότθτα μεταξφ κλάδων και κεφαλαιαγορϊν, παρζχοντασ 
πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ και διευκρινίηοντασ τον λογιςτικό χειριςμό του κόςτουσ των ςυμβάςεων. Φο νζο Σρότυπο 
ζρχεται να αντικαταςτιςει το ΔΝΣ 18  «Ζςοδα», το ΔΝΣ 11 «Ματαςκευαςτικζσ Υυμβάςεισ», κακϊσ και οριςμζνεσ 
Διερμθνείεσ που ςχετίηονται με τα ζςοδα. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ 
του Ματαςτάςεισ. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 
01/01/2018. 
 
Υτο πλαίςιο εφαρμογισ του Σροτφπου, ο μιλοσ πραγματοποίθςε αναλυτικι αξιολόγθςθ του λογιςτικοφ χειριςμοφ 
για το ςφνολο των πθγϊν εςόδων του. Ξε βάςθ τθν διενεργθκείςα αξιολόγθςθ, θ Διοίκθςθ δεν εντόπιςε ουςιϊδεισ 
διαφορζσ από τισ υφιςτάμενεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ 
Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου βρίςκεται ςτο ςτάδιο οριςτικοποίθςθσ τθσ επίδραςθσ που μπορεί να ζχει θ εφαρμογι του 
νζου Σροτφπου ςτισ ενοποιθμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ, θ οποία δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικι. 
 
Διευκρινίςεισ ςτο ΔΣΧΑ 15 «Ζςοδα από Υυμβάςεισ με Σελάτεσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 

 

Φον Απρίλιο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ διευκρινίςεων ςτο ΔΣΧΑ 15. Ρι τροποποιιςεισ του ΔΣΧΑ 15 δεν 
μεταβάλλουν τισ βαςικζσ αρχζσ του Σροτφπου, αλλά παρζχουν διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν εφαρμογι των εν λόγω 
αρχϊν. Ρι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίηεται μία δζςμευςθ εκτζλεςθσ ςε μία 
ςφμβαςθ, πϊσ προςδιορίηεται αν μία οικονομικι οντότθτα αποτελεί τον εντολζα ι τον εντολοδόχο, και πϊσ 
προςδιορίηεται αν το ζςοδο από τθ χοριγθςθ μίασ άδειασ κα πρζπει να αναγνωριςτεί ςε μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι 
ςτιγμι ι με τθν πάροδο του χρόνου. πωσ αναλφεται ανωτζρω, θ υιοκζτθςθ του νζου Σροτφπου δεν αναμζνεται να 
ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ του Ρμίλου κατά τθν εφαρμογι του. Φα ανωτζρω ζχουν 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 

 
Φροποποιιςεισ ςτο ΔΣΧΑ 4: «Εφαρμογι του ΔΣΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Ξζςα ςε ςυνδυαςμό με το ΔΣΧΑ 4 

Αςφαλιςτικζσ Υυμβάςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 

 

Φον Υεπτζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων ςτο ΔΣΧΑ 4. Υκοπόσ των εν λόγω 
τροποποιιςεων είναι να προςδιοριςτεί ο χειριςμόσ των προςωρινϊν λογιςτικϊν επιδράςεων λόγω τθσ διαφορετικισ 
θμερομθνίασ ζναρξθσ ιςχφοσ του ΔΣΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Ξζςα και του υπό ζκδοςθ Σροτφπου για τισ 
αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. Ρι τροποποιιςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΣΧΑ 4 επιτρζπουν ςτισ οικονομικζσ 
οντότθτεσ των οποίων οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ ςυνδζονται με αςφάλιςθ να αναβάλλουν τθν εφαρμογι του ΔΣΧΑ 9 
ζωσ το 2021 («προςωρινι απαλλαγι»), και επιτρζπουν ςε όλουσ τουσ εκδότεσ αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων να 
αναγνωρίςουν ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα, αντί ςτα κζρδθ ι ςτισ ηθμιζσ, τθ μεταβλθτότθτα που ενδζχεται να 
προκφψει από τθν εφαρμογι του ΔΣΧΑ 9 πριν τθν ζκδοςθ του νζου Σροτφπου για τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ 
(«προςζγγιςθ επικάλυψθσ»). Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του 
Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με 
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 

 
ΔΣΧΑ 16 «Ξιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 

Φον Ιανουάριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ ενόσ νζου Σροτφπου, του ΔΣΧΑ 16. Υκοπόσ του ζργου του 
IASB ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ νζου Σροτφπου για μιςκϊςεισ που κακορίηει τισ αρχζσ τισ οποίεσ εφαρμόηουν και τα δφο 
μζρθ ςε μία ςφμβαςθ - δθλαδι και ο πελάτθσ («ο μιςκωτισ») και ο προμθκευτισ («ο εκμιςκωτισ») - για τθν παροχι 
ςχετικϊν πλθροφοριϊν για τισ μιςκϊςεισ κατά τρόπο που απεικονίηει πιςτά αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ. Για τθν επίτευξθ 
αυτοφ του ςκοποφ, ο μιςκωτισ κα πρζπει να αναγνωρίςει τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθ μίςκωςθ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του 
Ματαςτάςεισ. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 
01/01/2019. 

Ματά τθν θμερομθνία αναφοράσ, ο μιλοσ διακζτει μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ποςοφ € 5,8 εκ.  Φο 
Σρότυπο κα επθρεάςει κυρίωσ τον λογιςτικό χειριςμό των λειτουργικϊν μιςκϊςεων του Ρμίλου. Ρ μιλοσ αναμζνει 
να ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι του νζου Σροτφπου κατά τθ διάρκεια των 
επόμενων μθνϊν. 
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Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2014-2016 (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 01/01/2018) 

 

Φον Δεκζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2014-2016», θ οποία 
αποτελείται από μία ςειρά τροποποιιςεων ςε οριςμζνα Σρότυπα και αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για τισ 
ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτον κφκλο αυτόν και ζχουν εφαρμογι για 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1

θ
 Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξισ: ΔΣΧΑ 1: Διαγραφι των 

βραχυπρόκεςμων εξαιρζςεων για τουσ υιοκετοφντεσ για πρϊτθ φορά τα ΔΣΧΑ, ΔΝΣ 28: Επιμζτρθςθ μίασ ςυγγενοφσ 
ι μίασ κοινοπραξίασ ςτθν εφλογθ αξία. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ 
του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 

 

Φροποποίθςθ ςτο ΔΣΧΑ 2: «Φαξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ Υυναλλαγϊν Σλθρωμισ βαςιηόμενων ςε Υυμμετοχικοφσ 

Φίτλουσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 

 

Φον Ιοφνιο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποίθςθσ περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΣΧΑ 2. Υκοπόσ τθσ εν 
λόγω τροποποίθςθσ είναι να παράςχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τον λογιςτικό χειριςμό ςυγκεκριμζνων τφπων 
ςυναλλαγϊν πλθρωμισ βαςιηόμενων ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, θ τροποποίθςθ ειςάγει τισ 
απαιτιςεισ ςχετικά με τον λογιςτικό χειριςμό τθσ επίδραςθσ των προχποκζςεων κατοχφρωςθσ και μθ κατοχφρωςθσ 
ςτθν επιμζτρθςθ των πλθρωμϊν βαςιηόμενων ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που διακανονίηονται με μετρθτά, τον 
λογιςτικό χειριςμό των ςυναλλαγϊν πλθρωμϊν βαςιηόμενων ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που φζρουν ζνα 
χαρακτθριςτικό διακανονιςμοφ ςε ςυμψθφιςτικι βάςθ για υποχρζωςθ παρακράτθςθσ φόρου, κακϊσ και μία 
τροποποίθςθ ςτουσ όρουσ και προχποκζςεισ μίασ πλθρωμισ βαςιηόμενθσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, θ οποία 
μεταβάλλει τθν ταξινόμθςθ τθσ ςυναλλαγισ από διακανονιηόμενθ με μετρθτά ςε διακανονιηόμενθ με ςυμμετοχικοφσ 
τίτλουσ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν 
αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ 
ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 

 
Φροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 40: «Ξεταφορζσ Επενδφςεων ςε Ακίνθτα από ι ςε άλλεσ κατθγορίεσ» (εφαρμόηεται για 

ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 

 
Φον Δεκζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 40. Υκοπόσ 
των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να ενιςχυκεί θ αρχι για τισ μεταφορζσ από, ι ςε επενδφςεισ ςε ακίνθτα, ϊςτε να 
κακοριςτεί ότι (α) μία μεταβίβαςθ από, ι ςε επενδφςεισ ςε ακίνθτα κα πρζπει να πραγματοποιείται μόνο εφόςον 
υπάρχει μεταβολι ςτθ χριςθ του ακινιτου, και (β) μία τζτοια μεταβολι ςτθ χριςθ του ακινιτου κα περιελάμβανε 
τθν αξιολόγθςθ του κατά ποςόν το εν λόγω ακίνθτο πλθροί τα κριτιρια ταξινόμθςισ του ωσ επενδυτικό ακίνθτο. Θ εν 
λόγω μεταβολι ςτθ χριςθ κα πρζπει να υποςτθρίηεται από ςχετικι τεκμθρίωςθ /αποδεικτικά ςτοιχεία. Ρ μιλοσ κα 
εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν 
καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 

 

ΕΔΔΣΧΑ 22 «Υυναλλαγζσ ςε Πζνο Οόμιςμα και Σροκαταβλθτζο Αντάλλαγμα» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2018) 

 

Φον Δεκζμβριο του 2016, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ μίασ νζασ Διερμθνείασ, τθσ ΕΔΔΣΧΑ 22. Θ εν λόγω Διερμθνεία 
περιλαμβάνει τισ απαιτιςεισ ςχετικά με τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που κα πρζπει να χρθςιμοποιείται κατά τθν 
παρουςίαςθ ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα (π.χ. ςυναλλαγζσ εςόδων) όταν ζχει λθφκεί ι δοκεί πλθρωμι 
προκαταβολικά. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και 
δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με θμερομθνία ζναρξθσ 
ιςχφοσ τθν 01/01/2018. 
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Φροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 28: «Ξακροπρόκεςμεσ Υυμμετοχζσ ςε Υυγγενείσ και Μοινοπραξίεσ» (εφαρμόηεται για 

ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 

 

Φον Ρκτϊβριο του 2017, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 28. Υκοπόσ 
των εν λόγω τροποποιιςεων είναι θ παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με τον λογιςτικό χειριςμό των μακροπρόκεςμων 
ςυμμετοχϊν ςε μία ςυγγενι ι κοινοπραξία – ςτισ οποίεσ δεν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ – βάςει του 
ΔΣΧΑ 9. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν 
αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Φροποποιιςεισ ςτο ΔΣΧΑ 9: «Σροπλθρωκζντα Υτοιχεία με Αρνθτικι Απόδοςθ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 

 

Φον Ρκτϊβριο του 2017, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΣΧΑ 9. Βάςει των 
υφιςτάμενων απαιτιςεων του ΔΣΧΑ 9, μία οικονομικι οντότθτα κα επιμετροφςε ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο 
του ενεργθτικοφ με αρνθτικι απόδοςθ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, κακϊσ το χαρακτθριςτικό τθσ 
«αρνθτικισ απόδοςθσ» κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι δθμιουργεί ενδεχόμενεσ ταμειακζσ ροζσ οι οποίεσ δεν 
αποτελοφνται μόνο από πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκου. Βάςει των τροποποιιςεων, οι οικονομικζσ οντότθτεσ 
επιτρζπεται να επιμετροφν ςυγκεκριμζνα προπλθρωτζα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ με αρνθτικι 
απόδοςθ ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, εφόςον πλθρείται μία 
ςυγκεκριμζνθ προχπόκεςθ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του 
Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με 
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 01/01/2019. 

 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2015-2017 (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 01/01/2019) 

 

Φον Δεκζμβριο του 2017, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ «Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ των ΔΣΧΑ – Μφκλοσ 2015-2017», θ οποία 
αποτελείται από μία ςειρά τροποποιιςεων ςε οριςμζνα Σρότυπα και αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για τισ 
ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτον κφκλο αυτόν είναι οι εξισ: ΔΣΧΑ 3 - 
ΔΣΧΑ 11: Υυμμετοχικά δικαιϊματα που κατείχε προθγουμζνωσ ο αποκτϊν ςε μία από κοινοφ λειτουργία, ΔΝΣ 12: 
Επιπτϊςεισ ςτον φόρο ειςοδιματοσ από πλθρωμζσ για χρθματοοικονομικά μζςα ταξινομθμζνα ωσ ςτοιχεία των 
ιδίων κεφαλαίων, ΔΝΣ 23: Μόςτθ δανειςμοφ επιλζξιμα για κεφαλαιοποίθςθ. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για 
ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2019. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 
ΕΔΔΣΧΑ 23 «Αβεβαιότθτα ςχετικά με Χειριςμοφσ Φόρου Ειςοδιματοσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 

 

Φον Ιοφνιο του 2017, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ μίασ νζασ Διερμθνείασ, τθσ ΕΔΔΣΧΑ 23. Φο ΔΝΣ 12 «Φόροι 
Ειςοδιματοσ» προςδιορίηει τον λογιςτικό χειριςμό του τρζχοντοσ και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προςδιορίηει 
τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να αντικατοπτρίηονται οι επιπτϊςεισ τθσ αβεβαιότθτασ. Θ ΕΔΔΣΧΑ 23 
περιλαμβάνει τισ επιπρόςκετεσ του ΔΝΣ 12 απαιτιςεισ, προςδιορίηοντασ τον τρόπο με τον οποίο κα πρζπει να 
αντικατοπτρίηονται οι επιπτϊςεισ τθσ αβεβαιότθτασ ςτον λογιςτικό χειριςμό των φόρων ειςοδιματοσ. Ρ μιλοσ κα 
εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 
Φροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 19: «Φροποποίθςθ, Σερικοπι ι Διακανονιςμόσ Σρογράμματοσ Μακοριςμζνων Σαροχϊν» 

(εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2019) 

 

Φον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 19, βάςει 
των οποίων μία οικονομικι οντότθτα απαιτείται να χρθςιμοποιεί επικαιροποιθμζνεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ κατά 
τον προςδιοριςμό του κόςτουσ τρζχουςασ υπθρεςίασ και του κακαροφ τόκου για τθν εναπομζνουςα περίοδο μετά 
τθν τροποποίθςθ, τθν περικοπι ι τον διακανονιςμό ενόσ προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν. Υκοπόσ των εν 
λόγω τροποποιιςεων είναι θ ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και θ παροχι περιςςότερο 
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χριςιμων πλθροφοριϊν ςτουσ χριςτεσ αυτϊν. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ 
Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 
Ανακεϊρθςθ του Εννοιολογικοφ Σλαιςίου τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφαρμόηεται για ετιςιεσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2020) 

 

Φον Ξάρτιο του 2018, το IASB προζβθ ςτθν ανακεϊρθςθ του Εννοιολογικοφ Σλαιςίου τθσ Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν θ ενςωμάτωςθ ςθμαντικϊν κεμάτων τα οποία δεν καλφπτονταν, κακϊσ επίςθσ 

και θ επικαιροποίθςθ και παροχι διευκρινίςεων ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνεσ κακοδθγιςεισ. Φο ανακεωρθμζνο 

Εννοιολογικό Σλαίςιο τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ περιλαμβάνει ζνα νζο κεφάλαιο ςχετικά με τθν 

επιμζτρθςθ, ςτο οποίο αναλφεται θ ζννοια τθσ επιμζτρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων παραγόντων που πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιλογι μίασ βάςθσ επιμζτρθςθσ, κζματα ςχετικά με τθν παρουςίαςθ και 

γνωςτοποίθςθ ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ και κακοδιγθςθ αναφορικά με τθν αποαναγνϊριςθ ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων από τισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. Σεραιτζρω, το ανακεωρθμζνο Εννοιολογικό 

Σλαίςιο τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ περιλαμβάνει βελτιωμζνουσ οριςμοφσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

και των υποχρεϊςεων, κακοδιγθςθ που υποβοθκά τθν εφαρμογι των εν λόγω οριςμϊν, επικαιροποίθςθ των 

κριτθρίων για τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και διευκρινίςεισ 

ςε ςθμαντικοφσ τομείσ, όπωσ οι ρόλοι τθσ διαχείριςθσ, τθσ ςυντθρθτικότθτασ και τθσ αβεβαιότθτασ κατά τθν 

επιμζτρθςθ ςτθν χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των παραπάνω ςτισ 

Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Φροποποιιςεισ ςτισ Αναφορζσ του Εννοιολογικοφ Σλαιςίου τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (εφαρμόηεται για 

ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2020) 

 

Φον Ξάρτιο του 2018, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ Φροποποιιςεων ςτισ Αναφορζσ του Εννοιολογικοφ Σλαιςίου τθσ 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, ςε ςυνζχεια τθσ ανακεϊρθςισ του. Ρριςμζνα Σρότυπα περιλαμβάνουν ρθτζσ 

αναφορζσ ςε προγενζςτερεσ εκδόςεισ του Εννοιολογικοφ Σλαιςίου τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. Υκοπόσ των 

εν λόγω τροποποιιςεων είναι θ επικαιροποίθςθ των ωσ άνω αναφορϊν και θ υποςτιριξθ για τθ μετάβαςθ ςτο 

ανακεωρθμζνο Εννοιολογικό Σλαίςιο τθσ Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων 

των παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω δεν ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΔΣΧΑ 17 «Αςφαλιςτικζσ Υυμβάςεισ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

01/01/2021) 

 

Φον Ξάιο του 2017, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ ενόσ νζου Σροτφπου, του ΔΣΧΑ 17, το οποίο αντικακιςτά ζνα 
ενδιάμεςο Σρότυπο, το ΔΣΧΑ 4. Υκοπόσ του ζργου του IASB ιταν θ ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου Σροτφπου βαςιςμζνου 
ςτισ αρχζσ (principle-based standard) για τον λογιςτικό χειριςμό όλων των τφπων αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμβάςεων ανταςφάλιςθσ που κατζχει ζνασ αςφαλιςτικόσ φορζασ. Ζνα ενιαίο 
Σρότυπο βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ κα ενιςχφςει τθ ςυγκριςιμότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ αναφοράσ μεταξφ 
οικονομικϊν οντοτιτων, δικαιοδοςιϊν και κεφαλαιαγορϊν. Φο ΔΣΧΑ 17 κακορίηει τισ απαιτιςεισ που κα πρζπει να 
εφαρμόηει μία οικονομικι οντότθτα ςτθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ που ςχετίηεται με αςφαλιςτικζσ 
ςυμβάςεισ που εκδίδει και ςυμβάςεισ ανταςφάλιςθσ που κατζχει. Ρ μιλοσ κα εξετάςει τθν επίπτωςθ όλων των 
παραπάνω ςτισ Ρικονομικζσ του Ματαςτάςεισ, αν και δεν αναμζνεται να ζχουν καμία. Φα ανωτζρω δεν ζχουν 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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2.4 ΥΘΞΑΟΦΙΜΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΕΜΦΙΞΘΥΕΙΥ ΜΑΙ ΜΤΙΥΕΙΥ ΦΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ 
 
Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Σ.Χ.Α. απαιτεί όπωσ θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε κρίςεισ, 
εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που επθρεάηουν τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τθν 
γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων κακϊσ και τα ζςοδα και ζξοδα που παρουςιάηονται ςτισ κατά τισ υπό 
εξζταςθ χριςεισ. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ κρίςεισ αυτζσ. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ, 
παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να 
αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου 
ςε ςχζςθ με το επίπεδο/όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Ρι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι 
οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, τουσ επόμενουσ 12 μινεσ ζχουν ωσ κάτωκι: 
 
(α) Ζλεγχοι απομείωςθσ υπεραξίασ / αςϊματων πάγιων ςτοιχείων με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι: 
Ρ μιλοσ διενεργεί τον ςχετικό ζλεγχο απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ και των αςϊματων πάγιων ςτοιχείων με απεριόριςτθ 
ωφζλιμθ ηωι τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ και ενδιάμεςα, όταν τα γεγονότα ι οι ςυνκικεσ κακιςτοφν πικανι τθν 
φπαρξθ απομείωςθσ. Σροκειμζνου να γίνει ο ζλεγχοσ απομείωςθσ γίνεται προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ χριςθσ (value in 
use) των μονάδων παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν ςτισ οποίεσ ζχει κατανεμθκεί θ υπεραξία. Ρ εν λόγω προςδιοριςμόσ τθσ 
αξίασ χριςθσ απαιτεί να γίνει μία εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν τθσ κάκε ςθμαντικισ μονάδασ 
παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν και να επιλεγεί το κατάλλθλο επιτόκιο προεξόφλθςθσ, με βάςθ το οποίο κα κακοριςτεί θ 
παροφςα αξία των ανωτζρω μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ ςθμείωςθ 11. 
 
(β) Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: 
Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το Δ.Ν.Σ. 12 υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν 
ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ και πρόβλεψθ για τουσ 
πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν ςε φορολογικοφσ ελζγχουσ. Ρι εταιρείεσ του Ρμίλου υπόκεινται ςε 
διαφορετικζσ νομοκεςίεσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Για τον κακοριςμό των προβλζψεων για φόρουσ ειςοδιματοσ 
απαιτοφνται ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ. Χπάρχουν πολλζσ ςυναλλαγζσ και υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ 
κακοριςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Ρ μιλοσ αναγνωρίηει 
υποχρεϊςεισ για αναμενόμενα κζματα φορολογικοφ ελζγχου βαςιηόμενοσ ςε εκτιμιςεισ για το ποςό των επιπλζον 
φόρων που ενδεχομζνωσ κα οφείλονται. Υτθν περίπτωςθ που οι τελικοί φόροι που προκφπτουν μετά από τουσ 
φορολογικοφσ ελζγχουσ είναι διαφορετικοί από τα ποςά που αρχικά είχαν καταχωρθκεί, οι διαφορζσ αυτζσ κα 
επθρεάςουν το φόρο ειςοδιματοσ και τισ προβλζψεισ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ςτθν χριςθ που ο προςδιοριςμόσ 
των φορολογικϊν διαφορϊν ζλαβε χϊρα. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ ςθμείωςθ 9. 
 
(γ) Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επί φορολογικϊν ηθμιϊν: 
Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ αναγνωρίηεται για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ ςτον βακμό που 
είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι φορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθφιςτοφν με αυτζσ τισ φορολογικζσ ηθμίεσ. Για 
τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί απαιτοφνται 
ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ του Ρμίλου, οι οποίεσ βαςίηονται ςτα μελλοντικά φορολογικά κζρδθ ςε 
ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ φορολογικζσ ςτρατθγικζσ που κα ακολουκθκοφν. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται 
ςτθ ςθμείωςθ 9. 
 
(δ) Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ: 
Ρ μιλοσ διενεργεί προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ όταν υπάρχουν 
δεδομζνα ι ενδείξεισ οι οποίεσ καταδεικνφουν ότι θ είςπραξθ τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ ςτο ςφνολό τθσ ι κατά ζνα μζροσ 
δεν είναι πικανι. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά 
με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Οομικισ 
Χπθρεςίασ του Ρμίλου, τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των 
υποκζςεων που διαχειρίηεται. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ ςθμείωςθ 18 και ςθμείωςθ 19. 
 
(ε) Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ: 
Φο φψοσ τθσ πρόβλεψθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ βαςίηεται ςε αναλογιςτικι μελζτθ. Θ αναλογιςτικι μελζτθ 
περιλαμβάνει τθν ςτοιχειοκζτθςθ παραδοχϊν ςχετικϊν με το προεξοφλθτικό επιτόκιο, το ποςοςτό αφξθςθσ των 
αμοιβϊν των εργαηομζνων, τθν αφξθςθ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι και τθν αναμενόμενθ εναπομζνουςα εργαςιακι 
ηωι. Ρι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται εμπεριζχουν ςθμαντικι αβεβαιότθτα και θ Διοίκθςθ του Ρμίλου προβαίνει 
ςε ςυνεχι επανεκτίμθςι τουσ. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ ςθμείωςθ 26. 
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(ςτ) Ενδεχόμενα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ: 
Ρ μιλοσ εμπλζκεται ςε δικαςτικζσ διεκδικιςεισ και αποηθμιϊςεισ κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν του. Θ 
διοίκθςθ κρίνει ότι οποιοιδιποτε διακανονιςμοί δε κα επθρζαηαν ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ του Ρμίλου τθν 31

θ
 

Δεκεμβρίου 2017. Σαρόλα αυτά, ο κακοριςμόσ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τισ δικαςτικζσ 
διεκδικιςεισ και τισ απαιτιςεισ είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία που περιλαμβάνει κρίςεισ ςχετικά με τισ πικανζσ 
ςυνζπειεσ και τισ διερμθνείεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ. Ξεταβολζσ ςτισ κρίςεισ ι ςτισ διερμθνείεσ 
είναι πικανό να οδθγιςουν ςε μια αφξθςθ ι μια μείωςθ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων του ομίλου ςτο μζλλον. 
Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτθ ςθμείωςθ 34. 
 
(η) Ωφζλιμθ ηωι αποςβζςιμων ςτοιχείων: 
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των αποςβζςιμων ςτοιχείων ςε κάκε χριςθ. Φθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 

2017 θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ αντιπροςωπεφουν τθν αναμενόμενθ χρθςιμότθτα των 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτισ ςθμειϊςεισ 2.2 (ςτ) και (κ). 
 
(θ) Απομείωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: 
Φα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ 
υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ θ Διοίκθςθ 
εκτιμά τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και επιλζγει τον 
κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 
 
(κ) υνενϊςεισ Επιχειριςεων: 
Ματά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ τθσ αποκτϊμενθσ επιχείρθςθσ 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ. Ματά τθν επιμζτρθςθ των 
εφλογων αξιϊν θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί εκτιμιςεισ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ, ωςτόςο τα πραγματικά 
αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν. Ρποιαδιποτε αλλαγι ςτθν επιμζτρθςθ μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ κα 
επθρεάςει τθν επιμζτρθςθ τθσ υπεραξίασ. 
 
(ι) Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων: 
Θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τεχνικζσ αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων όπου δεν είναι 
διακζςιμεσ τιμζσ από ενεργό αγορά. Νεπτομζρειεσ των παραδοχϊν οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται αναλφονται ςτισ 
ςθμειϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε χρθματοοικονομικά μζςα. Για τθν εφαρμογι των τεχνικϊν αποτίμθςθσ, θ Διοίκθςθ 
χρθςιμοποιεί εκτιμιςεισ και παραδοχζσ οι οποίεσ είναι όςο το δυνατό πιο πικανά, ςυνεπείσ με τισ υπάρχουςεσ 
πλθροφορίεσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα χρθςιμοποιοφςαν ϊςτε να αποτιμιςουν ζνα χρθματοοικονομικό μζςο. που 
οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υπάρχουν, θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ για τισ παραδοχζσ οι 
οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν. Ρι εκτιμιςεισ αυτζσ είναι πικανό να διαφζρουν από τισ πραγματικζσ τιμζσ κατά τθν 
θμερομθνία κλειςίματοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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3. ΔΡΞΘ ΦΡΧ ΡΞΙΝΡΧ 
 
Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ετιςιασ περιόδου που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω εταιρείεσ: 
 

  
 
Για τισ εταιρείεσ του Ρμίλου με ζδρα τθν Ελλάδα ζχει ολοκλθρωκεί για τισ χριςεισ 2011 ζωσ και 2013 φορολογικόσ 
ζλεγχοσ βάςει τθσ παρ. 5 του αρ. 82 του Ο. 2238/1994. Για τισ χριςεισ 2014 ζωσ 2016 ζχει ολοκλθρωκεί ο 
φορολογικόσ ζλεγχοσ βάςει του άρκρου 65Α παρ.1 του Ο.4174/2013, όπωσ τροποποιικθκε με το Ο.4262/2014, ενϊ 
βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2017 (βλ. ςθμείωςθ 9). 
 
Υθμειϊνεται ότι τθν 31/12/2017 παραγράφθκαν οι χριςεισ ζωσ τθν 31/12/2011 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 36 Ο.4174/2013 ενϊ ο ειδικόσ ζλεγχοσ για τθ λιψθ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ (βλ. ςθμείωςθ 9). 
 
Ματά τθν χριςθ 2017, θ ΔΕΝΦΑ ολοκλιρωςε τθ ςυγχϊνευςθ με τθν εταιρεία ΒΙΓΝΑ Α.Ε.Β.Ε (τυροκομείο ςτθν 
Ελαςςόνα) με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ. 
Θ απορρόφθςθ διενεργικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο. 2166/1993 κακϊσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 69-78 
του ΜΟ 2190/1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σοςοςτό

Υυμμετοχισ
Χϊρα

Ανζλεγκτεσ

Χριςεισ
Δραςτθριότθτα

ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 100,00% ΕΝΝΑΔΑ 2010 - 2017
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ 

ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ

ΕΧΤΩΦΤΡΦΕΥ ΕΝΝΑΥ Α.Ε.Β.Ε. 100,00% ΕΝΝΑΔΑ 2010 - 2017 ΣΑΤΑΓΩΓΘ & ΕΞΣΡΤΙΑ ΗΩΡΦΤΡΦΩΟ

UNITED MILK COMPANY AD 100,00% ΒΡΧΝΓΑΤΙΑ -
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ 

ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ

UNITED MILK HOLDINGS LTD 100,00% ΜΧΣΤΡΥ -
ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ & ΕΣΕΟΔΧΥΕΩΟ

DELTA GREEK FOODS USA INC 100,00% Θ.Σ.Α. - ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ ΞΕΒΓΑΝ Α.Ε. 43,20%
ΕΝΝΑΔΑ

2011 - 2017
ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ 

ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ

EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC 49,00% H.A.E. - ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ ΜΑΙ ΕΣΕΟΔΧΥΕΩΟ

EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING 99,00% H.A.E. - ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC 99,00% H.A.E. - ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ

ΔΙΑΦΤΡΦΘ ΞΡΟΡΣΤΡΥΩΣΘ ΕΣΕ 100,00% ΕΝΝΑΔΑ 2011 - 2017 ΑΔΤΑΟΘΥ

ΕΒΤΡΓΑΝ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΓΑΝΑΜΦΡΥ Α.Β.Ε.Ε. 100,00% ΕΝΝΑΔΑ 2011 - 2017 ΑΔΤΑΟΘΥ

MEVGAL ENTERPRISES LIMITED 100,00% ΜΧΣΤΡΥ - ΑΔΤΑΟΘΥ

MEVGAL USA INC 100,00% Θ.Σ.Α - ΑΔΤΑΟΘΥ

MEVGAL UK LIMITED 100,00% ΘΟΩΞΕΟΡ ΒΑΥΙΝΕΙΡ - ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΕΞΣΡΤΙΜΩΟ ΥΘΞΑΦΩΟ

MEVGAL BULGARIA EOOD 100,00% BULGARIA ΧΣΡ ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΘ

iv) Θυγατρικζσ τθσ MEVGAL ENTERPRISES LIMITED

iii) Θυγατρικζσ τθσ ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ - ΞΕΒΓΑΝ - Α.Ε.

ii) Θυγατρικζσ τθσ EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC

Α) Ξε τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ ενςωματϊνονται οι παρακάτω εταιρείεσ:

i) Θυγατρικζσ τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ

ii) Θυγατρικζσ τθσ  UNITED MILK COMPANY AD

Β) Mε τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ενςωματϊνονται οι παρακάτω εταιρείεσ: 

i) Υυγγενισ τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

 
(Φα ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

55 

4. ΜΡΥΦΡΥ ΞΙΥΘΡΔΡΥΙΑΥ 
 
Φο κόςτοσ μιςκοδοςίασ για τον μιλο και τθν Εταιρεία αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 
 
5. ΜΡΥΦΡΥ ΣΩΝΘΘΕΟΦΩΟ 
 
Φο κόςτοσ πωλθκζντων για τον μιλο και τθν Εταιρεία αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Ξιςκοί και θμερομίςκια 36.552 39.503 31.616 33.577

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 9.047 9.373 8.136 8.256

Σρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω

ςυνταξιοδότθςθσ και αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ
1.030 770 938 588

Νοιπά ζξοδα προςωπικοφ 1.024 1.178 676 788

Υφνολο 47.652 50.824 41.366 43.210

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Ξιςκοδοςία 24.197 26.015 22.442 23.236

Μόςτοσ αποκεμάτων 147.682 144.645 125.028 128.346

Αμοιβζσ τρίτων 621 503 423 285

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 13.563 13.521 12.824 12.413

Αποςβζςεισ αςϊματων παγίων 110 103 101 82

Ζξοδα ενοικίων 753 936 686 761

Σαροχζσ τρίτων 8.066 8.553 7.223 7.440

Αςφάλιςτρα 314 353 276 305

Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 1.403 1.449 1.137 976

Ζξοδα μεταφορϊν 4.326 4.593 3.894 4.148

Αναλϊςιμα 1.050 1.086 555 520

Νοιποί φόροι-τζλθ 914 917 845 842

Νοιπά 1.883 1.896 1.840 1.859

Υφνολο 204.883 204.568 177.275 181.213

Ρ μιλοσ Θ Eταιρεία
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6. ΕΠΡΔΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΑΘΕΥΘΥ 
 
Φα ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ για τον μιλο και τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
Υτισ προβλζψεισ που επιβάρυναν τθν χριςθ 2016 περιλαμβάνεται, θ επίδραςθ τθσ πρόβλεψθσ επί των απαιτιςεων από 
τον μιλο Ξαρινόπουλο, φψουσ € 9.238 για τον μιλο, και € 7.072 για τθν Εταιρεία. 
 
7. ΝΡΙΣΑ ΕΥΡΔΑ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ 
 
Φα λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ για τον μιλο και τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Ξιςκοδοςία 23.455 24.810 18.924 19.974

Μόςτοσ αποκεμάτων 606 616 491 505

Ζξοδα διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ 10.435 18.930 9.812 17.725

Αμοιβζσ τρίτων 3.551 4.088 3.176 3.580

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων 2.465 2.456 1.940 2.006

Αποςβζςεισ αςϊματων παγίων 595 776 577 765

Ζξοδα ενοικίων 1.801 1.719 1.230 1.145

Ζξοδα διαχείριςθσ και δικαιϊματα 777 1.318 689 1.106

Σαροχζσ τρίτων 1.218 1.462 1.101 1.334

Σρομικειεσ πωλιςεων 1.618 1.566                     -                      -  

Αςφάλιςτρα 363 398 299 322

Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 1.870 1.964 1.796 1.871

Ζξοδα μεταφορϊν 9.186 9.030 7.205 7.255

Αναλϊςιμα 370 360 191 174

Σροβλζψεισ 631 11.254 517 8.755

Νοιποί φόροι-τζλθ 711 875 600 708

Νοιπά 2.356 2.310 2.225 2.024

Υφνολο 62.008 83.932 50.775 69.251

Ρ μιλοσ Θ Eταιρεία

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Ζςοδα από ενοίκια 278 436 238 397

Ζςοδα από επιδοτιςεισ 7 164 7 164

Αποηθμιϊςεισ 60 30 53 22

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων 492 490 492 490

Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ 44 52 3 27

Ζςοδα από δικαιϊματα 1.929 1.473 1.968 1.573

Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 911 1.424 797 1.366

Νοιπά ζςοδα 824 2.159 803 2.138

Μζρδθ από πϊλθςθ παγίων 20 106 9 114

Υφνολο 4.565 6.335 4.369 6.291

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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8. ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΥΡΔΑ/(ΕΠΡΔΑ) 
 
Φα χρθματοοικονομικά ζςοδα/(ζξοδα) για τον μιλο και τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 
Θ απομείωςθ που αναγνωρίςτθκε ςε επιβάρυνςθ των ενοποιθμζνων και εταιρικϊν αποτελεςμάτων εντόσ των χριςεων 
2017 και 2016 αναλφεται περαιτζρω ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
9. ΦΡΤΡΙ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 
 
Υφμφωνα με τθν φορολογικι νομοκεςία, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ που εφαρμόηεται ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 
για τισ χριςεισ 2017 και 2016 ανζρχεται ςε 29%. 
 
Θ πρόβλεψθ για τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που απεικονίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται 
ωσ εξισ: 
 

 

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Φόκοι μακροπρόκεςμων δανείων (5.059) (5.092) (5.030) (5.044)

Φόκοι βραχυπρόκεςμων δανείων (1.394) (1.711) (1.516) (1.716)

Ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (43) (354) (40) (350)

Φόκοι από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ                     -  (3)                     -  (3)

Ηθμιζσ από απομείωςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων
(98) (6.428) (98) (6.458)

Νοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (2.604) (2.664) (2.538) (2.606)

Υφνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων (9.199) (16.251) (9.222) (16.176)

Μζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 22 95 22 94

Σιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 146 190 146 190

Μζρδοσ από αποτίμθςθ ςυμμετοχϊν και 

λοιπϊν επενδφςεων
                    -  5.943                     -  5.943

Υφνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων 168 6.228 167 6.227

Μακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα (9.031) (10.023) (9.054) (9.950)

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Goody's A.E. 98                     -  98                     -  

UNITED MILK HOLDING LTD                     -  29

Δάνεια ςε ςυνδεδεμζνεσ                     -  75                     -  75

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία                     -  6.353                     -  6.353

Υφνολο 98 6.428 98 6.458

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

2017 2016 2017 2016

Φρζχοντεσ φόροι ειςοδιματοσ:

- φόροσ ειςοδιματοσ περιόδου (466) (368)                     -                      -  

- αναπροςαρμογζσ που αφοροφν φόρουσ ειςοδιματοσ 

προθγοφμενων χριςεων
(173) (161) (168) (133)

Σρόβλεψθ για φόρουσ που αφορά ανζλεγκτεσ χριςεισ 240 (660) 240                     -  

Αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ 3.518 4.904 3.510 5.602

Υυνολικι πρόβλεψθ για φόρουσ ειςοδιματοσ που 

απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
3.119 3.716 3.583 5.469

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ
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Θ ςυμφωνία τθσ πρόβλεψθσ για το ποςό των φόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του Ελλθνικοφ 
φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτα ζςοδα προ φόρων ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
Θ Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Ρι 
δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ. Για τθν οικονομικι χριςθ του 2010 τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ 
που δθλϊκθκαν για φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ εξετάςουν τισ 
φορολογικζσ δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου, ςτιγμι κατά τθν οποία εκκακαρίηονται και οι ςχετικζσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. Από τθν οικονομικι χριςθ 2011 και μετά οι φορολογικζσ δθλϊςεισ υπόκεινται ςτθ 
διαδικαςία ζκδοςθσ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ. Ρι φορολογικζσ ηθμιζσ, ςτο βακμό που αναγνωρίηονται 
από τισ φορολογικζσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό κερδϊν των πζντε επόμενων 
χριςεων που ακολουκοφν τθ χριςθ που αφοροφν. 
 
Για τισ χριςεισ 2011 ζωσ και 2016, οι εταιρείεσ του Ρμίλου που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια υπαγωγισ ςτον φορολογικό ζλεγχο των Ρρκωτϊν Ελεγκτϊν Νογιςτϊν, ζλαβαν Ζκκεςθ Φορολογικισ 
Υυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ο. 2238/1994 και του του άρκρου 65Α παρ.1 του 
Ο.4174/2013, χωρίσ να προκφψουν ουςιϊδεισ διαφορζσ. Υφμφωνα με τθν εγκφκλιο ΣΡΝ. 1006/2016, οι εταιρείεσ οι 
οποίεσ ζχουν υπαχκεί ςτον ωσ άνω ειδικό φορολογικό ζλεγχο δεν εξαιροφνται από τθ διενζργεια τακτικοφ ελζγχου από 
τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου εκτιμά ότι ςε ενδεχόμενουσ μελλοντικοφσ επανελζγχουσ από 
τισ φορολογικζσ αρχζσ, εάν τελικά διενεργθκοφν, δεν κα προκφψουν επιπρόςκετεσ φορολογικζσ διαφορζσ με 
ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. 
 
Για τθ χριςθ 2017, ο ειδικόσ ζλεγχοσ για τθ λιψθ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και τα 
ςχετικά φορολογικά πιςτοποιθτικά προβλζπεται να χορθγθκοφν μετά τθ δθμοςίευςθ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων 
τθσ χριςθσ 2017. Αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ εκτιμάται ότι αυτζσ δεν κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. Υθμειϊνεται ότι, 
ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ ςχετικι νομοκεςία, ο ζλεγχοσ και θ ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ ιςχφει 
για τισ χριςεισ 2016 και εφεξισ ςε προαιρετικι βάςθ. Υθμειϊνεται ότι τθν 31/12/2017 παραγράφθκε θ χριςθ 2011 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 36 Ο.4174/2013. 
 

2017 2016 2017 2016

Μζρδθ/(Ηθμιζσ) προ φόρων ειςοδιματοσ (4.833) (13.300) (9.665) (15.588)

Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοι με τον  ιςχφοντα 

φορολογικό ςυντελεςτι (29%)
1.402 3.857 2.803 4.521

Φορολογικι επίδραςθ από διαφορζσ φορολογικϊν 

ςυντελεςτϊν κυγατρικϊν εξωτερικοφ
711 721                     -                      -  

Σρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ προθγουμζνων 

χριςεων
(173) (161) (168) (133)

Φορολογικι επίδραςθ μθ φορολογθκζντων εςόδων 249                     -                      -  

Φορολογικι επίδραςθ εξόδων που δεν εκπίπτουν

για φορολογικοφσ ςκοποφσ
(123) (977) (112) (79)

Φορολογικι επίδραςθ κερδϊν για τα οποία δεν 

αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ
354 1.811 111 1.811

Φορολογικι επίδραςθ ηθμιϊν χριςεωσ για τισ οποίεσ δεν 

αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ
709 (1.125) (1.587) (651)

Επίδραςθ από φορολογικζσ ηθμιζσ προθγοφμενων 

χριςεων
                   -                     -  2.296                     -  

Σρόβλεψθ για φόρουσ που αφορά ανζλεγκτεσ χριςεισ 240 (660) 240                     -  

Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 
3.119 3.716 3.583 5.469

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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Ναμβανομζνων υπόψθ των ανωτζρω θ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ. δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά από τισ φορολογικζσ 
αρχζσ για τισ χριςεισ 2010 ζωσ και 2017. Αναφορικά με τισ κυγατρικζσ τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ τα βιβλία και 
ςτοιχεία τουσ δεν ζχουν ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ που αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 3.  
 
Υε ζναν μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο των ςχετικϊν ανζλεγκτων χριςεων είναι πικανόν να επιβλθκοφν πρόςκετοι 
φόροι και πρόςτιμα ςτθ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ και τισ κυγατρικζσ τθσ.  
Φθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 ο μιλοσ δεν ζχει διενεργιςει προβλζψεισ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ. Θ Εταιρεία 
δεν ζχει ςχθματίςει αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 2009 ζωσ και 2017 εξαιτίασ 
ςθμαντικοφ φψουσ φορολογικϊν ηθμιϊν.  
 
Από τον φορολογικό ζλεγχο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ του Ρμίλου ΒΙΓΝΑ ΑΒΕΕ για τισ χριςεισ 2007-2011 προζκυψαν 
επιπλζον φόροι και πρόςτιμα ποςοφ 660 ευρϊ, τα οποία επιβάρυναν τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 2016. Θ εταιρεία δεν 
αποδζχκθκε τον καταλογιςμό φόρου και προςζφυγε ςε ενδικοφανι προςφυγι από τθν οποία δικαιϊκθκε ςε μζροσ τθσ 
προςφυγισ τθσ τον Ξάρτιο του 2017.   
Θ εταιρεία εξακολουκεί  να διαφωνεί με τον τελικό καταλογιςκζντα φόρο και ςτα πλαίςια αυτά ζχει προςφφγει ςτα 
αρμόδια δικαςτιρια.  
 
Ρι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ προκφπτουν από τισ προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και των 
φορολογικϊν βάςεων των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και υπολογίηονται βάςει του ςυντελεςτι φορολογίασ 
ειςοδιματοσ που αναμζνεται να ιςχφςει ςτισ χριςεισ κατά τισ οποίεσ κα ανακτθκοφν ι κα διακανονιςτοφν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι. Υφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ που εφαρμόςτθκε ςτισ 
ελλθνικζσ επιχειριςεισ για τισ χριςεισ 2016 και 2017 είναι 29% (βάςει των διατάξεων του Οόμου  4334/2015 που 
δθμοςιεφτθκε ςτισ 16/07/2015).  
 
H κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια των χριςεων που ζλθξαν 
τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 για τον μιλο ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 
 

 
 

Ρ μιλοσ 1-Ιαν-17
(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ 

ςτα αποτελζςματα

(Χρζωςθ) / Σίςτωςθ 

ςτθν κακαρι κζςθ
31-Δεκ-17

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ

απαιτιςεισ/ (υποχρεϊςεισ):

Αναγνϊριςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (997) 29                                   -  (969)

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ 2.297 19 (33) 2.283

Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ 0 4.164                                   -  4.164

Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 8.412 (1.639)                                   -  6.772

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία (32.842) 1.406                                   -  (31.435)

Απομείωςθ ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ 371 (208)                                   -  163

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 14 -                                -                                14

Επιχορθγιςεισ 360 (66)                                   -  294

Νοιπά 144 (187)                                   -  (43)

Υφνολο (22.241) 3.518 (33) (18.756)

Ρ μιλοσ 1-Ιαν-16
(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ 

ςτα αποτελζςματα

(Χρζωςθ) / Σίςτωςθ 

ςτθν κακαρι κζςθ
31-Δεκ-16

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ

απαιτιςεισ/ (υποχρεϊςεισ):

Αναγνϊριςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (1.059) 61                                   -  (997)

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ 2.184 35 77 2.297

Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ 755 (755)                                   -  0

Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 5.885 2.527                                   -  8.412

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία (35.939) 3.097                                   -  (32.842)

Απομείωςθ ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ 335 36                                   -  371

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία -                   14 -                                14

Επιχορθγιςεισ 422 (62)                                   -  360

Νοιπά 194 (50)                                   -  144

Υφνολο (27.222) 4.904 77 (22.241)
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H κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια των χριςεων που ζλθξαν 
τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 για τθν Εταιρεία ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

 
 

 
  
 
 
Θ αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ και θ αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ απεικονίηονται ςτθν κατάςταςθ 
οικονομικισ κζςθσ ωσ εξισ: 

 
 
Ματά τθν παροφςα χριςθ προζκυψαν φορολογικζσ ηθμίεσ προσ ςυμψθφιςμό ποςοφ € 8.815 για τον μιλο (31θ 
Δεκεμβρίου 2016: € 1.876 για τον μιλο). 
 
Φθν 31θ Δεκεμβρίου 2017,θ Εταιρεία από το ςφνολο των ςωρευμζνων μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν, για ποςό 
€ 14 εκ. αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ ςτθ βάςθ ότι θ Διοίκθςθ εκτιμά με βεβαιότθτα ότι κα 
υπάρχουν επαρκι μελλοντικά φορολογικά κζρδθ, για τθν χριςθ / ςυμψθφιςμό τθσ απαίτθςθσ από αναβαλλόμενουσ 
φόρουσ. 
 
 

Θ Εταιρεία 1-Ιαν-17
(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ 

ςτα αποτελζςματα

(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ

ςτθν κακαρι κζςθ

Σροςκικεσ/ 

(μειϊςεισ) από τθν 

απόκτθςθ/πϊλθςθ 

κυγατρικϊν

31-Δεκ-17

Αναβαλλόμενθ φορολογικι

απαίτθςθ/ (υποχρζωςθ):

Αναγνϊριςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (497) 29                                  -  0 (469)

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ 2.196 18 (32) 46 2.228

Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ                     -  4.164                                  -                                       -  4.164

Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 7.946 (1.632)                                  -  245 6.560

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία (30.456) 1.367                                  -  (1.268) (30.357)

Απομείωςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ 355 (197)                                  -                                       -  158

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία                     -                                   -                                   -                                       -  -                   

Επιχορθγιςεισ 360 (66)                                  -                                       -  294

Νοιπά 68 (172)                                  -                                       -  (104)

Υφνολο (20.027) 3.510 (32) (977) (17.526)

Θ Εταιρεία 1-Ιαν-16
(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ 

ςτα αποτελζςματα

(Χρζωςθ)/ Σίςτωςθ

ςτθν κακαρι κζςθ
31-Δεκ-16

Αναβαλλόμενθ φορολογικι

απαίτθςθ/ (υποχρζωςθ):

Αναγνϊριςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (559) 61                                  -  (497)

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ 2.073 50 73 2.196

Επιςφαλείσ απαιτιςεισ 5.454 2.492                                  -  7.946

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία (33.539) 3.083                                  -  (30.456)

Απομείωςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ 310 45                                  -  355

Επιχορθγιςεισ 422 (62)                                  -  360

Νοιπά 137 (68)                                  -  68

Υφνολο (25.702) 5.602 73 (20.027)

2017 2016 2017 2016

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ (32.508) (33.936) (30.930) (30.953)

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 13.751 11.694 13.404 10.926

Υφνολο (18.756) (22.241) (17.526) (20.027)

31-Δεκ 31-Δεκ

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ
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10. ΕΟΥΩΞΑΦΑ ΣΑΓΙΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ 
 

Ρι μεταβολζσ των ενςϊματων παγίων του Ρμίλου αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρ ΡΞΙΝΡΥ Γιπεδα
Μτίρια και

εγκαταςτάςεισ

Ξθχανιματα

και

εξοπλιςμόσ

Ξεταφορικά

μζςα

Ζπιπλα και

λοιπόσ

εξοπλιςμόσ

Ακινθτο-

ποιιςεισ

υπό εξζλιξθ

(ΑΧΕ)

Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 49.335 57.054 254.709 13.562 17.261 6.759 398.681

Σροςκικεσ περιόδου 0 62 718 47 407 5.224 6.458

Ξεταφορά από ΑΧΕ            -  243 2.778 261 24 (3.305)                   -  

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ / Απομειϊςεισ            -                          -  (173) (236) (100)                       -  (509)

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -                        -                       -                    -  (65) (65)

31θ Δεκεμβρίου 2017 49.335 57.359 258.031 13.634 17.592 8.613 404.565

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2017            -  (17.411) (155.597) (12.693) (16.799)                       -  (202.500)

Αποςβζςεισ χριςεωσ            -  (1.508) (13.878) (384) (258)                       -  (16.028)

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ            -                          -  147 231 100                       -  478

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -                        -                       -                    -                        -                    -  

31θ Δεκεμβρίου 2017            -  (18.919) (169.329) (12.846) (16.957)                       -  (218.051)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ 

31θ Δεκεμβρίου 2017 49.335             38.440   88.703 788 635 8.613 186.514

Ρ ΡΞΙΝΡΥ Γιπεδα
Μτίρια και

εγκαταςτάςεισ

Ξθχανιματα

και

εξοπλιςμόσ

Ξεταφορικά

μζςα

Ζπιπλα και

λοιπόσ

εξοπλιςμόσ

Ακινθτο-

ποιιςεισ

υπό εξζλιξθ

(ΑΧΕ)

Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 49.335 56.854 258.424 13.817 17.014 1.349 396.794

Σροςκικεσ περιόδου            -  44 260 27 226 8.803 9.361

Ξεταφορά από ΑΧΕ            -  156 2.600 363 45 (3.164) (0)

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ / Απομειϊςεισ            -  (1) (6.494) (645) (24)                      -  (7.164)

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -  (81)                      -                    -  (229) (310)

31θ Δεκεμβρίου 2016 49.335 57.054 254.709 13.562 17.261 6.759 398.680

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2016            -  (15.854) (141.886) (13.001) (16.575)                      -  (187.315)

Αποςβζςεισ χριςεωσ            -  (1.558) (13.844) (330) (246)                      -  (15.977)

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ            -  0 132 637 22                      -  792

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -                        -                       -                    -                       -                    -  

31θ Δεκεμβρίου 2016            -  (17.411) (155.597) (12.693) (16.799)                      -  (202.500)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ 

31θ Δεκεμβρίου 2016 49.335             39.643   99.111 869 462 6.759 196.180
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Ρι μεταβολζσ των ενςϊματων παγίων τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
 

 
 
 
Επί ςυγκεκριμζνων παγίων τθσ Εταιρείασ ζχουν εγγραφεί προςθμειϊςεισ προσ εξαςφάλιςθ του ομολογιακοφ τθσ 
δανείου. Αντίςτοιχα, προςθμειϊςεισ ζχουν εγγραφεί και επί ςυγκεκριμζνων παγίων τθσ UNITED MILK COMPANY AD 
προσ εξαςφάλιςθ του τραπεηικοφ τθσ δανειςμοφ. 
 
11. ΧΣΕΤΑΠΙΑ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΜΑ ΥΘΞΑΦΑ ΞΕ ΑΣΕΤΙΡΤΙΥΦΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΗΩΘΥ 
 
Ανάλυςθ κίνθςθσ τθσ υπεραξίασ 
Θ κίνθςθ τθσ υπεραξίασ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 

και 2016 ζχει ωσ κάτωκι: 
 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ Γιπεδα
Μτίρια και

εγκαταςτάςεισ

Ξθχανιματα

και

εξοπλιςμόσ

Ξεταφορικά

μζςα

Ζπιπλα και

λοιπόσ

εξοπλιςμόσ

Ακινθτο-

ποιιςεισ

υπό εξζλιξθ

(ΑΧΕ)

Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 41.574 46.306 232.540 9.204 15.538 6.640 351.801

Σροςκικεσ 0 57 659 25 331 2.413 3.485

Ξεταφορά από ΑΧΕ            -  97 785                      -  18 (901)                -  

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ/ απομειϊςεισ            -                          -  (47)                      -  (31)                   -  (78)

Σροςκικεσ/ (μειϊςεισ) από απορρόφθςθ 

κυγατρικϊν
95 3.994 8.220 82 361 2 12.754

31θ Δεκεμβρίου 2017 41.669 50.455 242.157 9.311 16.217 8.154 367.962

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2017            -  (13.609) (143.207) (9.010) (15.271)                   -  (181.097)

Αποςβζςεισ χριςεωσ            -  (1.249) (13.214) (89) (212)                   -  (14.765)

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ            -  0 39                      -  31                   -  70

Σροςκικεσ/ (μειϊςεισ) από απορρόφθςθ 

κυγατρικϊν
           -  (888) (5.615) (75) (290)                   -  (6.868)

31θ Δεκεμβρίου 2017            -  (15.747) (161.996) (9.174) (15.742)                   -  (202.660)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ 

31θ Δεκεμβρίου 2017 41.669 34.708 80.161 137 475 8.154 165.303

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ Γιπεδα
Μτίρια και

εγκαταςτάςεισ

Ξθχανιματα

και

εξοπλιςμόσ

Ξεταφορικά

μζςα

Ζπιπλα και

λοιπόσ

εξοπλιςμόσ

Ακινθτο-

ποιιςεισ

υπό εξζλιξθ

(ΑΧΕ)

Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 41.574 46.244 237.293 9.805 15.371 1.211 351.497

Σροςκικεσ            -  31 66 22 195 7.444 7.758

Ξεταφορά από ΑΧΕ            -  32 1.756                      -  12 (1.801)                -  

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ/ απομειϊςεισ            -  (1) (6.494) (623) (40)                   -  (7.158)

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -  (81)                      -                    -  (214) (296)

31θ Δεκεμβρίου 2016 41.574 46.306 232.540 9.204 15.538 6.640 351.801

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2016            -  (12.375) (130.492) (9.498) (15.106)                   -  (167.472)

Αποςβζςεισ χριςεωσ            -  (1.234) (12.847) (135) (203)                   -  (14.419)

Σωλιςεισ/αποςφρςεισ            -  0 132 623 38                   -  793

Νοιπζσ Μινιςεισ / Αναταξινομιςεισ            -                          -                       -                       -                    -                    -                 -  

31θ Δεκεμβρίου 2016            -  (13.609) (143.207) (9.010) (15.271)                   -  (181.097)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ 

31θ Δεκεμβρίου 2016 41.574 32.697 89.333 194 267 6.640 170.704
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Ανάλυςθ εμπορικϊν ςθμάτων με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι 
Φα αςϊματα πάγια ςτοιχεία του Ρμίλου, ανάλυςθ των οποίων παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 12, περιλαμβάνουν και 
εμπορικά ςιματα με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ τα οποία κατανζμονται ςτισ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν 
του Ρμίλου για τισ οποίεσ διενεργείται ζλεγχοσ απομείωςθσ. Υτον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται οι λογιςτικζσ αξίεσ 
των εμπορικϊν ςθμάτων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ:  
 

 
 

 
 
Από τον διενεργθκζντα ζλεγχο απομείωςθσ δεν προζκυψε θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ ηθμιϊν απομείωςθσ επί των 
παραπάνω ςθμάτων. 
 
Ζλεγχοσ απομείωςθσ υπεραξίασ και άυλων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι 
Ματά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 διενεργικθκαν οι ζλεγχοι απομείωςθσ των παραπάνω απεικονιηόμενων υπεραξιϊν και 

εμπορικϊν ςθμάτων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ από τουσ οποίουσ δεν προζκυψε ζνδειξθ απομείωςθσ. Tο 
ανακτιςιμο ποςό τθσ υπεραξίασ ζχει προςδιοριςκεί βάςει του υπολογιςμοφ των κακαρϊν προεξοφλθμζνων ταμειακϊν 
χρθματοροϊν που αναμζνεται να προκφψουν από κάκε επιμζρουσ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν που 
αποτελοφν τουσ κλάδουσ δραςτθριότθτασ του ομίλου, ςφμφωνα με τθν παρακάτω ανάλυςθ: 
 
μιλοσ γαλακτοκομικϊν και ποτϊν 

Μλάδοσ Α: Ελλάδα 
Μλάδοσ Β: Βουλγαρία 
 
Για τθν εκτίμθςθ αυτι, οι προςδοκϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ βαςίςτθκαν ςε οικονομικζσ προβλζψεισ 
εγκεκριμζνεσ από τθ διοίκθςθ που καλφπτουν περίοδο πζντε ετϊν και τα προεξοφλθτικά επιτόκια που αναφζρονται 
βαςίηονται ςε ςυντθρθτικζσ προβλζψεισ μακροοικονομικϊν δεικτϊν. 
 
Αντίςτοιχα, το ανακτιςιμο ποςό των εμπορικϊν ςθμάτων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ (αξία λόγω χριςθσ), 
προςδιορίςτθκε με βάςθ τα ζςοδα που κα προζκυπταν από τα δικαιϊματα χριςθσ (μζκοδοσ Income Approach via 

1-Ιαν-2017
Σροςκικεσ / 

Ξειϊςεισ

Ηθμιζσ 

Απομείωςθσ
31-Δεκ-2017

Χπεραξία κυγατρικισ εταιρείασ Βουλγαρίασ 3.881                            -                      -  3.881

Υφνολο 3.881                            -                      -  3.881

1-Ιαν-2016
Σροςκικεσ / 

Ξειϊςεισ

Ηθμιζσ 

Απομείωςθσ
31-Δεκ-2016

Χπεραξία κυγατρικισ εταιρείασ Βουλγαρίασ 3.881                            -                      -  3.881

Υφνολο 3.881                            -                      -  3.881

1-Ιαν-2017
Σροςκικεσ / 

Ξειϊςεισ

Ηθμιζσ 

Απομείωςθσ
31-Δεκ-2017

Εμπορικά ςιματα με απεριόριςτθ διάρκεια 

ηωισ κυγατρικισ εταιρείασ Βουλγαρίασ:

-Verea 4.000                            -                      -  4.000

-Fibella 1.000                            -                      -  1.000

Υφνολο 5.000                            -                      -  5.000

1-Ιαν-2016
Σροςκικεσ / 

Ξειϊςεισ

Ηθμιζσ 

Απομείωςθσ
31-Δεκ-2016

Εμπορικά ςιματα με απεριόριςτθ διάρκεια 

ηωισ κυγατρικισ εταιρείασ Βουλγαρίασ:

-Verea 4.000                            -                      -  4.000

-Fibella 1.000                            -                      -  1.000

Υφνολο 5.000                            -                      -  5.000
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Relief from Royalty). Υτον προςδιοριςμό τθσ αξίασ λόγω χριςθσ θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί παραδοχζσ τισ οποίεσ κεωρεί 
λογικζσ και βαςίηονται ςτθν καλφτερθ δυνατι πλθροφόρθςθ που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ και ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
αναφοράσ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων. 
 
Φα προεξοφλθτικό επιτόκια που εφαρμόςτθκε ςτισ προβλζψεισ των ταμειακϊν ροϊν είναι 7,9% για τθν γεωγραφικι 
περιοχι τθσ Ελλάδασ και 5,7% για τθν γεωγραφικι περιοχι τθσ Βουλγαρίασ ενϊ οι ταμειακζσ ροζσ πζραν τθσ 
πενταετοφσ περιόδου εξιχκθςαν χρθςιμοποιϊντασ ποςοςτό ανάπτυξθσ 2,0% το οποίο είναι και το αναμενόμενο 
ποςοςτό ανάπτυξθσ για τον ςυγκεκριμζνο κλάδο δραςτθριότθτασ. 
 
Βαςικζσ υποκζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ςτον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ των ανωτζρω ελζγχων απομείωςθσ 
ζχουν ωσ εξισ: 
 
Προχπολογιςτικά περικϊρια EBITDA: Φα προχπολογιςτικά περικϊρια λειτουργικοφ κζρδουσ και EBITDA 
υπολογίςτθκαν ςε 5ετι επιχειρθματικά ςχζδια εγκεκριμζνα από τθ Διοίκθςθ τθσ κάκε εταιρείασ (ακολουκϊντασ 
παραδοχζσ ςυμβατζσ με τθν προςζγγιςθ value in use), τα οποία ζχουν ςυμπεριλάβει τισ απαραίτθτεσ ανακεωριςεισ 
για τθν αποτφπωςθ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, για τα οποία θ Διοίκθςθ πιςτεφει ότι αντανακλοφν 
προθγοφμενθ εμπειρία, προβλζψεισ κλαδικϊν μελετϊν και λοιπζσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ από εξωτερικζσ πθγζσ. 
 
Ρυκμόσ ανάπτυξθσ: Ρ ρυκμόσ ανάπτυξθσ των ταμειακϊν ροϊν υπολογίςτθκε ςε 5ετι επιχειρθματικά ςχζδια 
εγκεκριμζνα από τθ Διοίκθςθ τθσ κάκε εταιρείασ, τα οποία ζχουν ςυμπεριλάβει τισ απαραίτθτεσ ανακεωριςεισ για 
τθν αποτφπωςθ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ, για τα οποία θ Διοίκθςθ πιςτεφει ότι αντανακλοφν 
προθγοφμενθ εμπειρία, προβλζψεισ κλαδικϊν μελετϊν και λοιπζσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ από εξωτερικζσ πθγζσ. 
 
Προεξοφλθτικό επιτόκιο: Φο προεξοφλθτικό επιτόκιο αντικατοπτρίηει: (α) τθν διαχρονικι αξία του χριματοσ και (β) 
ςυγκεκριμζνουσ κινδφνουσ ςυναφείσ με ζκαςτο τομζα δραςτθριότθτασ. ςον αφορά ςτθν εκτίμθςθ του 
προεξοφλθτικοφ επιτοκίου ςτισ αποτιμιςεισ των εταιρειϊν χρθςιμοποιείται το Ξζςο Υτακμικό Μόςτοσ Μεφαλαίου 
(Weighted Average Cost of Capital). 
 
Μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ κεφαλαίου (WACC): Θ μζκοδοσ του WACC αντανακλά το προεξοφλθτικό επιτόκιο των 
μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν κάκε ΞΔΦΤ, ςφμφωνα με το οποίο ςτακμίηεται το κόςτοσ των ιδίων κεφαλαίων και το 
κόςτοσ του μακροπρόκεςμου δανειςμοφ και τυχόν επιχορθγιςεισ, προκειμζνου για να υπολογιςτεί το κόςτοσ των 
ςυνολικϊν κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. Ρι βαςικζσ παράμετροι προςδιοριςμοφ του ςτακμιςμζνου κόςτουσ κεφαλαίου 
(WACC) περιλαμβάνουν: 
 
Απόδοςθ μθδενικοφ κινδφνου επιτοκίου τθσ αγοράσ (risk-free return): Δεδομζνου του προςδιοριςμοφ όλων των 
ταμειακϊν ροϊν των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτο νόμιςμα του ευρϊ, ωσ απόδοςθ μθδενικοφ κινδφνου (risk-free 
return), χρθςιμοποιικθκε θ απόδοςθ του δεκαετοφσ Euro Swap Rate (EUS). Ματά τθν θμερομθνία τθσ αποτίμθςθσ το 
δεκαετζσ Euro Swap Rate ιταν 0,89%. Δεν χρθςιμοποιικθκε ωσ απόδοςθ μθδενικοφ κινδφνου το 10ετζσ Ρμόλογο 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου, δεδομζνθσ τθσ αναγνϊριςθσ από τισ αγορζσ ςθμαντικοφ αςφάλιςτρου κινδφνου (spread) ςτον 
ςυγκεκριμζνο τίτλο. 
 
Ειδικόσ κίνδυνοσ τθσ χϊρασ (country risk premium): Για τον υπολογιςμό του ειδικοφ κινδφνου τθσ χϊρασ (country risk 
premium) λιφκθκαν υπόψθ εκτιμιςεισ από ανεξάρτθτεσ πθγζσ. Ρ κίνδυνοσ που ςχετίηεται με τθν δραςτθριοποίθςθ 
ςτθν κάκε αγορά (Ελλάδα, Μροατία, Γερμανία κ.λπ.), όπωσ αυτό προκφπτει από το προαναφερκζν country risk 
premium, ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο Μόςτοσ Μεφαλαίου (Cost of Equity) τθσ κάκε εταιρείασ. 
 
Equity risk premium: Για τον υπολογιςμό του equity risk premium λιφκθκαν υπόψθ εκτιμιςεισ από ανεξάρτθτεσ 
πθγζσ. Ρι δείκτεσ ευαιςκθςίασ beta αξιολογοφνται ετιςια με βάςθ δθμοςιευμζνα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 
 
Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ 
Τπεραξία 
Θ Διοίκθςθ δεν γνωρίηει επί του παρόντοσ οποιοδιποτε άλλο γεγονόσ ι ςυνκικθ που κα επζφερε λογικά πικανι 
μεταβολι ςε κάποια από τισ βαςικζσ παραδοχζσ ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε ο προςδιοριςμόσ του ανακτιςιμου ποςοφ 
των μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. Σαρά ταφτα, τθν 31/12/2017, ο μιλοσ ανζλυςε τθν ευαιςκθςία των 
ανακτιςιμων ποςϊν ανά μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςε ςχζςθ με μία μεταβολι ςτισ βαςικζσ παραδοχζσ 
που παρουςιάηονται: (i) μίασ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο περικϊριο EBITDA ζωσ το 2022 και μιςισ εκατοςτιαίασ 
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μονάδασ ςτο περικϊριο EBITDA ζωσ το διθνεκζσ, (ii) μίασ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο προεξόφλθςθσ ζωσ το 
2022 και μιςισ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο προεξόφλθςθσ ζωσ το διθνεκζσ ι (iii) μιςισ εκατοςτιαίασ μονάδασ 
ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ. Από τισ ςχετικζσ αναλφςεισ δεν προκφπτει ότι μπορεί να ανακφψει ποςό 
απομείωςθσ. 
 
ιματα 
Θ Διοίκθςθ δεν γνωρίηει επί του παρόντοσ οποιοδιποτε άλλο γεγονόσ ι ςυνκικθ που κα επζφερε λογικά πικανι 
μεταβολι ςε κάποια από τισ βαςικζσ παραδοχζσ ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε ο προςδιοριςμόσ του ανακτιςιμου ποςοφ 
των ςθμάτων. Σαρά ταφτα, τθν 31/12/2017, ο μιλοσ ανζλυςε τθν ευαιςκθςία των ανακτιςιμων ποςϊν ανά ςιμα ςε 
ςχζςθ με μία μεταβολι ςτισ βαςικζσ παραδοχζσ που παρουςιάηονται: (i) μίασ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο 
προεξόφλθςθσ ζωσ το 2022 και μιςισ εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτο επιτόκιο προεξόφλθςθσ ζωσ το διθνεκζσ ι (ii) μιςισ 
εκατοςτιαίασ μονάδασ ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ. Από τισ ςχετικζσ αναλφςεισ δεν προκφπτει ότι μπορεί να 
ανακφψει ζνα ποςό απομείωςθσ ςιματοσ από τθ μεταβολι του επιτοκίου προεξόφλθςθσ ι από τθ μεταβολι του 
ρυκμοφ ανάπτυξθσ. 
 
 
12. ΑΥΩΞΑΦΑ ΣΑΓΙΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ 
 
Φα αςϊματα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του Ρμίλου για τισ χριςεισ 2017 & 2016 παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω 
πίνακεσ. 
 

 

Ρ ΡΞΙΝΡΥ
Εμπορικά

ςιματα 
Νογιςμικά Νοιπά Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 5.964 12.129 3.771 21.864

Σροςκικεσ χριςθσ                -  52 345 397

Σωλιςεισ/ διαγραφζσ                -  (73)             -  (73)

Ξεταφορζσ / Αναταξινομιςεισ                -                  -  65 65

31θ Δεκεμβρίου 2017 5.964 12.108 4.181 22.252

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 (172) (11.014) (2.405) (13.591)

Αποςβζςεισ χριςεωσ (20) (363) (323) (705)

Σωλιςεισ/ διαγραφζσ                -  73             -  73

Ξεταφορζσ / Αναταξινομιςεισ                -                  -              -              -  

31θ Δεκεμβρίου 2017 (192) (11.303) (2.728) (14.223)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ

31θ Δεκεμβρίου 2017 5.772 805 1.453 8.029
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Φα αςϊματα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2017 & 2016 παρουςιάηονται ςτουσ ακόλουκουσ 
πίνακεσ. 
 
 

 
 

Ρ ΡΞΙΝΡΥ
Εμπορικά

ςιματα 
Νογιςμικά Νοιπά Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 5.964 11.854 3.378 21.196

Σροςκικεσ χριςθσ                -  46 393 439

Σωλιςεισ/ διαγραφζσ                -                  -              -              -  

Ξεταφορζσ / Αναταξινομιςεισ                -  229             -  229

31θ Δεκεμβρίου 2016 5.964 12.129 3.771 21.864

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 (152) (10.689) (1.870) (12.712)

Αποςβζςεισ χριςεωσ (20) (324) (535) (879)

Σωλιςεισ/ διαγραφζσ                -                  -              -              -  

Ξεταφορζσ / Αναταξινομιςεισ                -                  -              -              -  

31θ Δεκεμβρίου 2016 (172) (11.014) (2.405) (13.591)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ

31θ Δεκεμβρίου 2016 5.792 1.115 1.366 8.272

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ
Εμπορικά

ςιματα 
Νογιςμικά Νοιπά Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 964 11.522 3.533 16.019

Σροςκικεσ χριςθσ                -  21 345 367

Σωλιςεισ /Διαγραφζσ/ 

Αναταξινομιςεισ
               -                  -                     -              -  

31θ Δεκεμβρίου 2017 964 11.543 3.879 16.386

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2017 (172) (10.444) (2.168) (12.785)

Αποςβζςεισ χριςεωσ (20) (337) (321) (678)

Σωλιςεισ /Διαγραφζσ/ 

Αναταξινομιςεισ
               -                  -                     -              -  

31θ Δεκεμβρίου 2017 (192) (10.781) (2.489) (13.463)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ

31θ Δεκεμβρίου 2017 772 762 1.390 2.923



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

 
(Φα ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

67 

 
 
 
 
Υτα πλαίςια τθσ τροποποίθςθσ δανειακισ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ εντόσ του 2012 προζβθ ςτθ 
ςφςταςθ ενεχφρου επί επιλεγμζνων εμπορικϊν τθσ ςθμάτων προσ εξαςφάλιςθ του ομολογιακοφ τθσ δανείου. 
 
13. ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ ΥΕ ΘΧΓΑΦΤΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ 

 

Ρι ςυμμετοχζσ τθσ Εταιρείασ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ και οι αντίςτοιχεσ κινιςεισ αυτϊν για τθν χριςθ 2017 
παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

 

 

 
Ματά τθν χριςθ 2017, θ ΔΕΝΦΑ ολοκλιρωςε τθ ςυγχϊνευςθ με τθν εταιρεία ΒΙΓΝΑ Α.Ε.Β.Ε (τυροκομείο ςτθν 
Ελαςςόνα) με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ. 
Θ απορρόφθςθ διενεργικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο. 2166/1993 κακϊσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 69-78 
του ΜΟ 2190/1920. 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ
Εμπορικά

ςιματα 
Νογιςμικά Νοιπά Υφνολο

ΜΡΥΦΡΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 964 11.270 3.141 15.375

Σροςκικεσ χριςθσ                -  37 393 430

Σωλιςεισ /Διαγραφζσ/ 

Αναταξινομιςεισ
               -  214                    -  214

31θ Δεκεμβρίου 2016 964 11.522 3.533 16.019

ΥΩΤΕΧΞΕΟΕΥ ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ

1θ Ιανουαρίου 2016 (152) (10.152) (1.633) (11.937)

Αποςβζςεισ χριςεωσ (20) (293) (535) (847)

Σωλιςεισ /Διαγραφζσ/ 

Αναταξινομιςεισ
               -                  -                     -              -  

31θ Δεκεμβρίου 2016 (172) (10.444) (2.168) (12.785)

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ ΑΠΙΑ

31θ Δεκεμβρίου 2016 792 1.077 1.366 3.234

Θ Εταιρεία 1-Ιαν-2017 Σροςκικεσ

Αφξθςθ/(Ξείωςθ)

Ξετοχικοφ

Μεφαλαίου

Απομείωςθ 31-Δεκ-2017

ΕΧΤΩΦΤΡΦΕΥ ΕΝΝΑΥ ΑΕΒΕ 2.004                            -                                -                      -  2.004

ΒΙΓΝΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.460                            -  (7.460)                     -  0

UNITED MILK COMPANY AD 37.562 10                               -                      -  37.572

UNITED MILK HOLDINGS LIMITED                  -                             -                                -                      -                      -  

ΥΧΟΡΝΡ 47.026 10 (7.460)                     -  39.576

Θ Εταιρεία 1-Ιαν-2016 Σροςκικεσ

Αφξθςθ/(Ξείωςθ)

Ξετοχικοφ

Μεφαλαίου

Απομείωςθ 31-Δεκ-2016

ΕΧΤΩΦΤΡΦΕΥ ΕΝΝΑΥ ΑΕΒΕ 2.004                            -                                -                      -  2.004

ΒΙΓΝΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.460                            -                      -  7.460

UNITED MILK COMPANY AD 37.562 0                               -                      -  37.562

UNITED MILK HOLDINGS LIMITED 29                            -                                -  (29)                     -  

ΥΧΟΡΝΡ 47.055 0                               -  (29) 47.026
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14. ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ ΥΕ ΥΧΓΓΕΟΕΙΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ 
 
Ρ μιλοσ ζχει τισ παρακάτω ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ, οι οποίεσ λόγω ςθμαντικισ επιρροισ ταξινομοφνται 
ωσ ςυγγενείσ και αποτιμϊνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςτο 
κόςτοσ κτιςεωσ μείον τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ: 
 

 
 

 
 
(α) ΞΕΒΓΑΝ Α.Ε. 
 
Φα αποτελζςματα του ομίλου τθσ χριςθσ 2017 περιλαμβάνουν τθν αναλογία των αποτελεςμάτων τθσ ΞΕΒΓΑΝ για 
τθν περίοδο 01/01/2017-31/12/2017 και ςυγκεκριμζνα κζρδθ ποςοφ € 820. Φο προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνεται 
ςτο κονδφλι «Μζρδθ /(Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ ενοποιοφμενεσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ» τθσ 
Ματάςταςθσ Αποτελεςμάτων με βάςθ το ποςοςτό που κατείχε ο μιλοσ τθν 31/12/2017.  
 
Φον Ρκτϊβριο του 2017, θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ ενζκρινε τον κοινό ζλεγχο τθσ εταιρείασ Ξακεδονικι Βιομθχανία 
Γάλακτοσ ΞΕΒΓΑΝ Α.Ε. από τθ ΔΕΝΦΑ και τθν οικογζνεια Χατηάκου, επικυρϊνοντασ ουςιαςτικά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυμφωνίασ των δφο πλευρϊν, θ οποία είχε πραγματοποιθκεί το 2016. 
 

Μαμία από τισ παραπάνω ςυγγενείσ εταιρείεσ δεν είναι ειςθγμζνθ ςε κάποιο Χρθματιςτιριο Αξιϊν και κατά ςυνζπεια δεν 
υπάρχουν ςχετικζσ χρθματιςτθριακζσ αξίεσ.  
 
15. ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ ΣΤΡΥ ΣΩΝΘΥΘ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ 
 
Φα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτελοφν ςυμμετοχζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο μθ ειςθγμζνων 
εταιρειϊν και αναλφονται παρακάτω. 
 

 
 

Εταιρεία
Xϊρα

ίδρυςθσ

Υυμμετοχι 

Ρμίλου

2017 2016 31-Δεκ-2017 31-Δεκ-2016

EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC Θ.Α.Ε. 49,00% 49,00%                     -                      -  

EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING Θ.Α.Ε. 48,51% 48,51%                     -                      -  

EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC Θ.Α.Ε. 48,51% 48,51%                     -                      -  

ΞΑΜΕΔΡΟΙΜΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ - ΞΕΒΓΑΝ Α.Ε. (α) ΕΝΝΑΔΑ 43,20% 43,20% 15.118 14.299

15.118 14.299

Νογιςτικό υπόλοιπο Ρμίλου

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 14.299               -  13.864                     -  

Μζρδοσ/(Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

ενοποιοφμενεσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ
820 435                     -                      -  

Ηθμιζσ απομείωςθσ που αναςτράφθκαν ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων
            -  5.943                     -  5.943

Ξεταφορά από εμπορικό χαρτοφυλάκιο             -  421                     -  421

Ξεταφορά από λοιπζσ απαιτιςεισ             -  3.800                     -  3.800

Αποκτιςεισ ςυγγενϊν             -  700                     -  700

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλάιου             -  3.000                     -  3.000

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 15.118 14.299 13.864 13.864

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

GOODY'S AE              -  98           -  98

Υφνολο -           98 -        98

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ
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16. ΝΡΙΣΕΥ ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 
 
Ρι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
 
17. ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ 
 
Φα αποκζματα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
 
Θ κίνθςθ των προβλζψεων για απαξίωςθ αποκεμάτων για τον μιλο και τθν Εταιρεία κατά τθ διάρκεια των χριςεων 
που ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 ζχει ωσ εξισ: 

 

 

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 98 519 98 519

Ηθμιζσ από απομείωςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων
(98)              -  (98)           -  

Ξεταφορά ςε ςυγγενείσ εταρείεσ              -  (421)           -  (421)

Σωλιςεισ

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου (0) 98 (0) 98

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

2017 2016 2017 2016

Δοκείςεσ εγγυιςεισ 567 561 561 547

Υφνολο 567 561 561 547

Ρ μιλοσ

31-Δεκ

Θ Εταιρεία

31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Σροϊόντα ζτοιμα και θμιτελι 15.677 12.582 14.747 5.591

Σρϊτεσ φλεσ και αναλϊςιμα 7.898 7.751 6.449 6.526

Εμπορεφματα 1.551 969 1.278 859

Ανταλλακτικά παγίων ςτοιχείων 4.147 3.914 3.959 3.672

-Ξείον: προβλζψεισ για απαξίωςθ

αποκεμάτων
(589) (1.309) (546) (1.225)

Υφνολο 28.684 23.907 25.889 15.424

31-Δεκ31-Δεκ

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 (1.309) (1.225)

Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ 40                    -  

Χρθςιμοποιθκοφςα πρόβλεψθ 680 680

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 (589) (546)
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18. ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 
 
Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

  
 
Ζναντι των παραπάνω εμπορικϊν απαιτιςεων ο μιλοσ και θ Εταιρεία ζχει λάβει εγγυιςεισ από πελάτεσ φψουσ € 
18.591. Θ κίνθςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ εμπορικζσ απαιτιςεισ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 
που ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 ζχει ωσ εξισ: 

 
 

 

 
 
Υτο πλαίςιο του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Ξαρινόπουλοσ και των εταιρειϊν τθσ περιμζτρου τθσ, τθν 30/09/2016 
κατατζκθκε ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ςυμφωνία εξυγίανςθσ με βάςθ τθν οποία, μεταξφ άλλων ορίςκθκε ότι οι 
υποχρεϊςεισ προσ τουσ προμθκευτζσ των παραπάνω εταιρειϊν κα αναλθφκοφν από νζα εταιρεία αφοφ 
απομειωκοφν κατά 50% ςε ςχζςθ με το ςυμφωνθκζν κατά τθν 30/06/2016 υπόλοιπό τουσ. 
 
 Υφμφωνα με τθν ωσ άνω ςυμφωνία εξυγίανςθσ, τα προαναφερκζντα ποςά τθσ 30/06/2016 κα εξοφλθκοφν εντόσ 60 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ. Υθμειϊνεται επίςθσ ότι, δυνάμει τθσ με 
αρικμό 8/16.01.2017 αποφάςεωσ του Σολυμελοφσ Σρωτοδικείου Ακθνϊν, το Δικαςτιριο επικφρωςε (μεταξφ άλλων) 
τθν ωσ άνω ςυμφωνία εξυγίανςθσ. 
 
Υυνεπεία των παραπάνω γεγονότων, ςτα αποτελζςματα του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ για το 2016 περιλιφκθκε θ 
επίδραςθ τθσ διενζργειασ ζκτακτθσ απομείωςθσ ςτα υπόλοιπα απαιτιςεων από τον όμιλο Ξαρινόπουλου, 

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 (1.173) (1.069)

Επιπρόςκετθ πρόβλεψθ χριςεωσ (156) (156)

Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ 20                    -  

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 (1.309) (1.225)

2017 2016 2017 2016

Σελάτεσ 64.825 80.623 60.257 81.746

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ 6.860 10.676 6.711 6.332

Γραμμάτια ειςπρακτζα 321 319 321 319

-Ξείον: προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (33.431) (41.995) (31.303) (36.651)

Υφνολο 38.575 49.624 35.986 51.746

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 (41.995) (36.651)

Επιπρόςκετθ πρόβλεψθ χριςεωσ (631) (517)

Ξείον: Χρθςιμοποιθκείςα  πρόβλεψθ 8.220 8.218

Ξεταφορζσ ςε Νοιπζσ απαιτιςεισ 975 975

Σροβλζψεισ από απορρόφθςθ κυγατρικισ                  -  (3.328)

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 (33.431) (31.303)

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 (30.986) (28.057)

Επιπρόςκετθ πρόβλεψθ χριςεωσ (11.065) (8.599)

Ξείον: Χρθςιμοποιθκείςα  πρόβλεψθ 56 5

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 (41.995) (36.651)
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ςυνολικοφ φψουσ € 9.238 και € 7.072 αντίςτοιχα. Εντόσ του 2017, με βάςθ τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου, 
πραγματοποιικθκε θ οριςτικι διαγραφι του μεγαλφτερου μζρουσ του ποςοφ. 
Θ ανάλυςθ των λθξιπρόκεςμων και μθ απομειωμζνων  εμπορικϊν απαιτιςεων παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 31. 
 
 
19. ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 
 
Ρι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
 
Θ κίνθςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ λοιπζσ απαιτιςεισ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ που 
ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 ζχει ωσ εξισ: 

 

  

 
 
20. ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ  
 
Φα χρθματικά διακζςιμα του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ, περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 

  

2017 2016 2017 2016

Σροκαταβλθτζοι και παρακρατοφμενοι φόροι 76 155 31 155

Σροκαταβολζσ για αγορά αποκεμάτων 1.372 1.207 1.207 1.035

ΦΣΑ ειςπρακτζοσ 2.195 2.778 2.195 2.271

Δεδουλευμζνα ζςοδα 91 315 91 315

Σροπλθρωμζνα ζξοδα 999 591 850 495

Νοιπζσ προκαταβολζσ και προπλθρωμζσ 40 40                 -                -  

Δάνεια και προκαταβολζσ προςωπικοφ 166 144 119 107

Δάνεια ειςπρακτζα 895 2.895 895 2.895

Σροκαταβολζσ ςε παραγωγοφσ γάλακτοσ 7.731 8.082 7.731 8.082

Νοιπά 3.675 2.527 3.416 2.003

-Ξείον: προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (8.354) (6.959) (8.220) (6.825)

Υφνολο 8.886 11.774 8.316 10.533

31-Δεκ

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ

31-Δεκ

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2017 (6.959) (6.825)

Σροβλζψεισ από απορρόφθςθ κυγατρικισ (420) (420)

Ξεταφορζσ από Εμπορικζσ απαιτιςεισ (975) (975)

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 (8.354) (8.220)

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 (6.926) (6.825)

Επιπρόςκετεσ προβλζψεισ χριςεωσ (33)                   -  

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 (6.959) (6.825)

2017 2016 2017 2016

Φαμείο 2.022 1.577 2.013 1.556

Κατακζςεισ όψεωσ

- κατακζςεισ όψεωσ ςε Ευρϊ 16.173 13.205 15.872 12.961

- κατακζςεισ όψεωσ ςε ξζνο νόμιςμα 5.438 6.349 43 739

Υφνολο 23.633 21.131 17.928 15.256

Ρ μιλοσ

31-Δεκ 31-Δεκ

Θ Εταιρεία
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Ρι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια κατακζςεων 
τραπεηϊν. Φα ζςοδα από τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςε τράπεηεσ λογιςτικοποιοφνται με τθν μζκοδο 
του δεδουλευμζνου και ανιλκαν ςε € 11,5 για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 για τον μιλο και τθν 
Εταιρεία και περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι «χρθματοοικονομικά ζςοδα» ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων. 
 
21. ΞΕΦΡΧΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ  
 
(τα ποςά αναφζρονται ςε ευρϊ) 
 

 
 
Φο Ξετοχικό Μεφάλαιο τθσ Εταιρείασ τθν 1/1/2010 ανερχόταν ςε ποςό € 1.025.500 διαιροφμενο ςε 350.000 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία. 

 Ξε βάςθ τθν από 21/6/2010 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 235.315.449 με ζκδοςθ 80.312.440 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία δια τθσ ειςφοράσ τθσ κακαρισ κζςθσ (αφαιρουμζνων των 
ειςφερόμενων αποκεματικϊν) του κλάδου "παραγωγισ και εμπορίασ γαλακτοκομικϊν προϊόντων και ποτϊν" τθσ 
VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. ςφμφωνα με τθ λογιςτικι κατάςταςθ τθσ 30/4/2010 βάςει των διατάξεων του Ο. 2166/93. 
Υυνεπϊσ, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανιλκε ςε ποςό € 236.340.949 διαιροφμενο ςε 80.662.440 
κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία. 

 Ξε βάςθ τθν από 26/7/2010 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 102.550,00, με τθν ζκδοςθ 35.000 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία και τιμι διάκεςθσ ποςοφ € 800,00 ανά μετοχι με καταβολι μετρθτϊν. 
Φο ποςό των € 27.897.450 μεταφζρκθκε ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο. 

 Ξε βάςθ τθν από 25/9/2010 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 84.970 με τθν ζκδοςθ 29.000 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία και τιμι διάκεςθσ ποςοφ € 503,52 ανά μετοχι με καταβολι μετρθτϊν. 
Φο ποςό των € 14.517.110 μεταφζρκθκε ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο. 

 Ξε βάςθ τθν από 15/7/2011 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 87.314 με τθν ζκδοςθ 29.800 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία και τιμι διάκεςθσ ποςοφ € 503,52 ανά μετοχι με καταβολι μετρθτϊν. 
Φο ποςό των € 14.917.582 μεταφζρκθκε ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο. 

 Ξε βάςθ τθν από 13/10/2011 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 23.275,92 με τθν ζκδοςθ 7.944 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία και τιμι διάκεςθσ ποςοφ € 503,52 ανά μετοχι με καταβολι μετρθτϊν. 
Φο ποςό των € 3.976.686,96 μεταφζρκθκε ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το 
άρτιο. 

 Ξε βάςθ τθν από 29/09/2016 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο αυξικθκε κατά το ποςό των € 8.000.001,68 με τθν ζκδοςθ 2.730.376 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία. 

 Ξε βάςθ τθν από 30/10/2017 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το Ξετοχικό 
τθσ Μεφάλαιο μειϊκθκε κατά το ποςό των € 40.000.184 με τθν διαγραφι 13.651.940 κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε μία. 
 

Θ Εταιρεία

Αρικμόσ Ρνομαςτικι Αξία κοινϊν Χπζρ Φο

μετοχϊν αξία μετοχϊν Άρτιο

Χπόλοιπα τθν 1θ Δεκεμβρίου 2017 83.494.560 2,93 244.639.061 59.335.529

Ξείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ςυμψθφιςμό 

ηθμιϊν
(13.651.940) 2,93 (40.000.184)                   -  

Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου                     -                     -                       -                    -  

Χπόλοιπα τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 69.842.620 2,93 204.638.876 59.335.529
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Ξε τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω κινιςεων, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 ανιλκε ςε 

ποςό € 204.638.876 διαιροφμενο ςε 69.842.620 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ποςοφ € 2,93 θ κάκε 
μία. 
 

22. ΝΡΙΣΑ ΑΣΡΘΕΞΑΦΙΜΑ 
 
Φα λοιπά αποκεματικά για τον μιλο και τθν Εταιρεία τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 & 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 αναλφονται 

ωσ εξισ: 
 

 
(α) Σακτικό Αποκεματικό: 
Υφμφωνα με τθν Ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται, από τα κζρδθ τθσ χριςθσ, να ςχθματίςουν 
το 5% ςαν τακτικό αποκεματικό μζχρισ ότου αυτό φτάςει το ζνα τρίτο του καταβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου. 
Ματά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τθσ εταιρείασ απαγορεφεται θ διανομι του τακτικοφ αποκεματικοφ. 
 
(β) Αφορολόγθτα και Ειδικϊσ Φορολογθκζντα Αποκεματικά: 
Φα αποκεματικά από απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ ζςοδα και τα αποκεματικά φορολογθκζντα κατ’ ειδικό τρόπο 
αφοροφν ζςοδα από τόκουσ και πωλιςεισ ςυμμετοχϊν μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο εταιρειϊν και τα οποία είναι 
μθ φορολογιςιμα ι ζχει γίνει παρακράτθςθ φόρου ςτθν πθγι. Σζραν των τυχόν προπλθρωκζντων φόρων, τα 
αποκεματικά αυτά υπόκεινται ςε φορολόγθςθ ςτθν περίπτωςθ διανομισ τουσ. Υτθν παροφςα φάςθ ο μιλοσ δεν ζχει 
πρόκεςθ να διανείμει τα ςυγκεκριμζνα αποκεματικά και ωσ εκ τοφτου δεν λογιςτικοποιικθκε θ ςχετικι αναβαλλόμενθ 
φορολογικι υποχρζωςθ. 
 
(γ) Αφορολόγθτα Αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων νόμων: 
Φα αφορολόγθτα αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων νόμων αφοροφν μθ διανεμθκζντα κζρδθ τα οποία απαλλάςςονται 
τθσ φορολογίασ βάςει ειδικϊν διατάξεων αναπτυξιακϊν νόμων (υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχουν επαρκι κζρδθ για 
το ςχθματιςμό τουσ). Φα αποκεματικά αυτά αφοροφν κατά κφριο λόγο επενδφςεισ και δεν διανζμονται. Για τα 
αποκεματικά αυτά δεν ζχει λογιςτικοποιθκεί αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ. 
 
23. ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΑ ΔΑΟΕΙΑ 
 
Φα μακροπρόκεςμα δάνεια τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 
 
  
Ρι ςυνολικζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του ομίλου ΔΕΝΦΑ ανιλκαν τθν 31/12/2017 ςε ποςό € 112.495 εκ των οποίων 
ποςό € 112.169 αφορά ςε βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Δανειακζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 86.280 αφοροφν 
ςφμβαςθ κοινοφ κοινοπρακτικοφ ομολογιακοφ δανείου, του οποίου θ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ κατά τθν θμερομθνία 

2017 2016

Αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων και νόμων 24.282 24.282

Αφορολόγθτα αποκεματικά 2.051 2.051
Υφνολο 26.334 26.333

Ρ μιλοσ /

Θ Εταιρεία

31-Δεκ
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ζγκριςθσ των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων βρίςκεται ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ, με προκακοριςμζνθ 
θμερομθνία ολοκλιρωςισ τθσ το αργότερο ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 2018.   
 
Σιο ςυγκεκριμζνα, τθν 1θ  Ξαρτίου 2018 υπογράφθκε μεταξφ του Ρμίλου VIVARTIA και των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ των  κοινοπρακτικϊν δανείων του Ρμίλου Vivartia, μεταξφ 
αυτϊν και το κοινοπρακτικό δάνειο τθσ ΔΕΝΦΑ. Θ αναδιάρκρωςθ νοείται ωσ διαδικαςία ςυνολικι, ενιαία και 
ταυτόχρονθ αναφορικά με κακζνα από τα δάνεια των οποίων επίκειται θ αναχρθματοδότθςθ. 
 
 Υτο Ιδιωτικό Υυμφωνθτικό καταγράφεται το πλαίςιο των βαςικϊν όρων τθσ αναδιάρκρωςθσ του ανωτζρω δανειςμοφ οι 
αναβλθτικζσ αιρζςεισ που απαιτείται να ικανοποιθκοφν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, βάςθ του οποίου 
προβλεπόταν ςε πρϊτο ςτάδιο θ ζκδοςθ Μοινοφ Ρμολογιακοφ Δανείου τθσ Ξθτρικισ Εταιρείασ VIVARTIA φψουσ € 103 
εκατ. 
 
Φο Σρόγραμμα του Μοινοφ Ρμολογιακοφ Δανείου τθσ VIVARTIA υπογράφθκε ςφμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τθν 4θ 
Απριλίου 2018 ενϊ θ κάλυψθ του ολοκλθρϊκθκε τθν 18θ Απριλίου 2018. Υτο εν λόγω δάνειο θ ΔΕΝΦΑ επζχει κζςει 
εγγυθτι. 

 
Φο ανωτζρω ςυμφωνθτικό χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ αντικατοπτρίηει τθν ανάγκθ προςαρμογισ των δανείων 
ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που διζπουν τθν Ελλθνικι Ρικονομία τα τελευταία χρόνια και βαςίςτθκε ςε επιχειρθματικά 
πλάνα τθσ επόμενθσ πενταετίασ για τα οποία διενεργικθκαν επιχειρθςιακοί ζλεγχοι (IBR) από ανεξάρτθτθ ελεγκτικι 
εταιρεία και προβλζπει ουςιαςτικι μείωςθ του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ (χαμθλότερα επιτόκια) και επιμικυνςθ 
τθσ διάρκειασ των δανείων για επτά χρόνια.  
 
Υε ςυνζχεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ και του Μοινοφ 
Ρμολογιακοφ Δανείου τθσ VIVARTIA αναμζνεται  να ακολουκιςει και θ επίτευξθ ςυμφωνίασ επί των Ρριςτικϊν 
Μειμζνων των λοιπϊν Μοινοπρακτικϊν Ρμολογιακϊν Δανείων του Ρμίλου Vivartia μεταξφ των οποίων και αυτοφ τθσ 
ΔΕΝΦΑ Α.Ε., το αργότερο ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 2018, κατά τθν οποία κα ζχουν οριςτικοποιθκεί και όλοι οι περιοριςτικοί 
χρθματοοικονομικοί όροι, οι ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τα λοιπά γεγονότα καταγγελίασ.  
 
Υτα πλαίςια αυτά θ ΔΕΝΦΑ ζλαβε τθν 17θ  Απριλίου 2018 εγκρίςθ επί αιτθμάτοσ παράταςθσ τθσ λιξθσ του ανωτζρω 
δανείου μζχρι τθν 20θ Απριλίου 2018 και αναδρομικισ εφαρμογισ των νζων χαμθλότερων επιτοκίων από τθν 20θ 
Ιανουαρίου 2018 ζωσ τθν 20θ Απριλίου 2018, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο από 1θ Ξαρτίου 2018 ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ.  
 
Από τισ μζχρι ςιμερα διαπραγματεφςεισ δεν αναμζνεται κάποια ςθμαντικι διαφοροποίθςθ από τα ιδθ κακοριςμζνα 
όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτο  ιδιωτικό ςυμφωνθτικό αναδιάρκρωςθσ και το Μοινό Ρμολογιακό Δάνειο τθσ VIVARTIA. 
 
Ρι μεταβολζσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων του Ρμίλου κατά τισ χριςεισ 2017 και 2016 απεικονίηονται παρακάτω: 
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Σαρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ μελλοντικζσ αποπλθρωμζσ για τον μιλο και τθν Εταιρεία κατά τθν 31

θ
 

Δεκεμβρίου 2017 και 2016: 
 

  
Φο μζςο ετιςιο επιτόκιο των ανωτζρω δανείων για τθ χριςθ 2017 ανιλκε ςε 5,75% (2016: 5,72%). Φο ςυνολικό ζξοδο 
τόκου των μακροπρόκεςμων δανείων για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, ανιλκε ςε € 5.060 

και € 5.092 αντίςτοιχα για τον μιλο και περιλαμβάνεται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα ςτισ επιςυναπτόμενεσ 
καταςτάςεισ αποτελεςμάτων. 
 
24. ΕΣΙΧΡΤΘΓΘΥΕΙΥ 
 
Θ κίνθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων κατά τθ διάρκεια των χριςεων που ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 

ζχει ωσ εξισ: 
 

  
 
25. ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΣΑΤΡΧΩΟ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ ΝΡΓΩ ΕΠΡΔΡΧ ΑΣΡ ΦΘΟ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 
 
(α) Κρατικά Αςφαλιςτικά Προγράμματα: 
Ρι ειςφορζσ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 

2017 καταχωρικθκαν ςτα ζξοδα και ανιλκαν ςε ποςό € 9.047 και ποςό € 8.136 αντίςτοιχα (ποςό € 9.373 και ποςό € 
8.256 αντίςτοιχα για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016). 

 
(β) Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ: 
Υφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ των χωρϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ο μιλοσ, οι εργαηόμενοι 
δικαιοφνται αποηθμίωςθ ςτθν περίπτωςθ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςισ τουσ. Αναφορικά με τισ κυγατρικζσ που ζχουν 
ζδρα τθν Ελλάδα (που ςυνιςτοφν και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου) το φψοσ των 
αποηθμιϊςεων ποικίλει ανάλογα με τον μιςκό, τα ζτθ υπθρεςίασ και τον τρόπο τθσ αποχϊρθςθσ (απόλυςθ ι 
ςυνταξιοδότθςθ) του εργαηομζνου. Χπάλλθλοι που παραιτοφνται ι απολφονται αιτιολογθμζνα δεν δικαιοφνται 
αποηθμίωςθ. Υε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ καταβάλλεται εφάπαξ αποηθμίωςθ του Ο.2112/20.  

2017 2016 2017 2016

Εντόσ ενόσ ζτουσ 86.683 86.683 86.280 86.280

2-5 ζτθ 326 729 3.000 3.000

Ξετά από 5 ζτθ             -              -              -              -  

Υφνολο 87.009 87.412 89.280 89.280

31-Δεκ

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ

31-Δεκ

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 3.545 4.035 3.545 4.035

Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων (492) (490) (492) (490)

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 3.053 3.545 3.053 3.545

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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Ρ μιλοσ αναγνωρίηει ωσ υποχρζωςθ τθν παροφςα αξία τθσ νομικισ δζςμευςθσ για τθν καταβολι εφάπαξ 
αποηθμίωςθσ ςτο προςωπικό που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Σρόκειται για μθ χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (defined benefit plans) ςφμφωνα με το ΔΝΣ 19. Θ ςχετικι υποχρζωςθ 
(ταξινομθμζνθ ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ) υπολογίςτθκε βάςει αναλογιςτικισ μελζτθσ και ανιλκε τθν 31 
Δεκεμβρίου 2017 ςε € 7.977 και € 7.681, για τον μιλο και τθν Εταιρεία, αντίςτοιχα (€8.022 και € 7.573, για τον μιλο 
και τθν Εταιρεία αντίςτοιχα κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2016). 
 
Φα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςμάτων του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 
 

  
 
Φα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικϊν Εςόδων του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ: 
 

  
 
Ρι μεταβολζσ ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ των προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν του Ρμίλου και τθσ 
Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ: 
 

  
 
 

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Μόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 240 298 238 251

Μόςτοσ προχπθρεςίασ 702 472 700 337

Μακαρόσ τόκοσ πάνω ςτθν υποχρζωςθ παροχϊν 149 163 147 157

Υυνολικά ζξοδα αναγνωριςμζνα ςτθν Ματάςταςθ 

Αποτελεςμάτων
1.091 933 1.084 746

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μεταβολζσ ςε 

χρθματοοικονομικζσ παραδοχζσ
(97) (309) (95) (299)

Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μεταβολζσ ςε 

εμπειρία
210 43 207 47

Υυνολικά ζςοδα/ (ζξοδα) αναγνωριςμζνα ςτα 

λοιπά ςυνολικά ζςοδα
114 (266) 112 (251)

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Χποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν τθν 1θ 

Ιανουαρίου
8.022 7.542 7.573 7.149

Υυνενϊςεισ Επιχειριςεων 158

Μόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 240 298 238 251

Μόςτοσ προχπθρεςίασ 702 472 700 337

Ζξοδο τόκων 149 163 147 157

Επανεκτιμιςεισ - αναλογιςτικζσ ηθμιζσ/(κζρδθ) από 

μεταβολζσ χρθματοοικονομικϊν παραδοχϊν
(114) 266 (112) 251

Σαροχζσ πλθρωκείςεσ (1.023) (719) (1.023) (573)

Χποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν τθν 31θ 

Δεκεμβρίου
7.975 8.022 7.681 7.573

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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Ρι παραπάνω παραδοχζσ αναπτφχκθκαν από τθ Διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με ανεξάρτθτο αναλογιςτι που εκπόνθςε τθν 
αναλογιςτικι μελζτθ.  
 
Ρι βαςικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ για τον προςδιοριςμό των υποχρεϊςεων είναι το επιτόκιο προεξόφλθςθσ και θ 
αναμενόμενθ μεταβολι των μιςκϊν. Ρ ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ επιδράςεισ ςτθν αναλογιςτικι 
υποχρζωςθ από τυχόν μεταβολζσ των εν λόγω παραδοχϊν. 
 

 
 
 

 
 
26. ΝΡΙΣΕΥ ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ 
 
Θ κίνθςθ των λοιπϊν προβλζψεων για τον μιλο και τθν Εταιρεία κατά τθ διάρκεια των χριςεων που ζλθξαν τθν 31

θ
 

Δεκεμβρίου 2017 και τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2016 ζχει ωσ εξισ: 

  
27. ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 
 
Ρι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ κάτωκι: 
 

  
 
Ρι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόροσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε μιλο και Εταιρεία εντόσ 
διαςτιματοσ 90 θμερϊν. 
 
 

Βαςικζσ υποκζςεισ: 2017 2016

Σροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,8% 1,9%

Σοςοςτό αφξθςθσ αμοιβϊν 1,8% 1,8%

Αφξθςθ δείκτθ τιμϊν καταναλωτι 1,5% 1,5%

Ρ μιλοσ

Ξελλοντικζσ

αυξιςεισ μιςκϊν

Ξελλοντικζσ

αυξιςεισ μιςκϊν

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Αφξθςθ/(μείωςθ) ςτθν υποχρζωςθ κακοριςμζνων 

παροχϊν
347 (630) 500 (464)

Η Εταιρεία

Ο Όμιλος
Προεξοφλητικό επιτόκιο Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Αφξηςη/(μείωςη) ςτην υποχρέωςη καθοριςμένων 

παροχών
(632) 354 (465) 507

Η Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Χπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 222 550 200 200

Σρόςκετεσ προβλζψεισ χριςεωσ           -  (328)          -            -  

Χπόλοιπο τθν 31θ Δεκεμβρίου 222 222 200 200

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Σρομθκευτζσ 44.815 48.231 49.522 53.099

Σρομθκευτζσ 44.815 48.231 49.522 53.099

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

 
(Φα ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

78 

28. ΒΤΑΧΧΣΤΡΘΕΥΞΑ ΔΑΟΕΙΑ 
 

 

  
 
Φθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 ο μιλοσ είχε ςυνάψει ςυμβάςεισ βραχυπρόκεςμων δανείων και 

αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor πλζον περικωρίου για τα δάνεια ςε Ευρϊ). Φο 
μεςοςτακμικό επιτόκιο των βραχυπρόκεςμων δανείων για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 ανιλκε ςε 

5,14% (31
θ
 Δεκεμβρίου 2016: 5,41%).  

Φο ςυνολικό ζξοδο τόκου των βραχυπροκζςμων δανείων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017, ανιλκε 

ςε ποςό € 1.394 για τον μιλο και € 1.516 για τθν Εταιρεία (για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2016 ανιλκε 

ςε € 1.711 για τον μιλο και € 1.716 για τθν Εταιρεία) και ςυμπεριλαμβάνεται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα ςτθ 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
 
29. ΔΕΔΡΧΝΕΧΞΕΟΕΥ ΜΑΙ ΝΡΙΣΕΥ ΒΤΑΧΧΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 
 
Ρι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
 

Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Χποχρεϊςεισ Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

1θ Ιανουαρίου 2017 30.336 30.336

Φαμειακζσ ροζσ:

Αποπλθρωμζσ (12.352) (11.949)

Αναλιψεισ /εκταμιεφςεισ 7.099 7.099

Ξθ ταμειακζσ μεταβολζσ:

Αναταξινομιςεισ 403                  -  

31θ Δεκεμβρίου 2017 25.486 25.486

Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Χποχρεϊςεισ Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

1θ Ιανουαρίου 2016 33.210 33.277

Φαμειακζσ ροζσ:

Αποπλθρωμζσ (3.723) (3.387)

Αναλιψεισ /εκταμιεφςεισ 447 447

Ξθ ταμειακζσ μεταβολζσ:

Αναταξινομιςεισ 403                  -  

31θ Δεκεμβρίου 2016 30.336 30.336

31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ 31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Δεδουλευμζνοι τόκοι 1.240 1.248 1.243 1.251

Σροκαταβολζσ πελατϊν 3.347 1.975 3.342 1.969

ΦΣΑ πλθρωτζοσ 234 319           -             -  

Φόροι, πλθν φόρου ειςοδιματοσ, πλθρωτζοι 1.686 1.762 1.596 1.646

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ πλθρωτζεσ 1.787 2.140 1.654 1.947

Δεδουλευμζνα ζξοδα 1.533 3.217 1.076 2.548

Αποδοχζσ προςωπικοφ πλθρωτζεσ 855 1.051 569 752

Χποχρεϊςεισ από αγορζσ παγίων 75 7           -             -  

Νοιπά 2.668 2.357 2.652 2.346

Υφνολο 13.423 14.076 12.132 12.460

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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Ρι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ δεν είναι τοκοφόρoσ λογαριαςμόσ και ςυνικωσ 
διακανονίηονται για τον μιλο και τθν Εταιρεία εντόσ διαςτιματοσ 90 θμερϊν. 
 
30. ΓΟΩΥΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΩΟ ΞΕΤΩΟ 
 
Ρι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
και των κυγατρικϊν τθσ, οι οποίεσ απεικονίηονται ςτθ ςθμείωςθ 3. Ξοναδικόσ μζτοχοσ που αποτελεί και μθτρικι 
εταιρεία τθσ ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ είναι θ VIVARTIA ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.E. Βαςικόσ μζτοχοσ τθσ VIVARTIA 
ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ Α.E. είναι θ MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) Ανϊνυμθ Εταιρεία Υυμμετοχϊν. λεσ οι ςυναλλαγζσ με 
ςυνδεδεμζνα μζρθ γίνονται με βάςθ τθν αρχι του πλιρουσ ανταγωνιςμοφ. 
 

  
 
Ρι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 

αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
Φα ανοιχτά υπόλοιπα τζλουσ χριςθσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ γίνεται ςε μετρθτά. Δεν ζχουν 
παραςχεκεί ι λθφκεί εγγυιςεισ για τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 

και 31
θ
 Δεκεμβρίου 2016, θ Εταιρεία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ θ οποία να ςχετίηεται με ποςά 

που οφείλονται από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. 
Ρι αμοιβζσ των διοικθτικϊν και διευκυντικϊν ςτελεχϊν του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 
31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 (ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτικϊν ειςφορϊν) ζχουν ωσ εξισ: 

 

2017 2016 2017 2016

Εμπορικζσ απαιτιςεισ από κυγατρικζσ - -                         -  8.973

Απαιτιςεισ από ομολογιακά δάνεια ςε ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 895 895 895 895

Εμπορικζσ & λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 4.813 4.958 4.807 3.525

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Ξ.Ι.G. 8 2.172 8 2.032

Εμπορικζσ απαιτιςεισ και διακζςιμα ςε ςυνεδεμζνεσ ομίλου Φράπεηασ 

Σειραιϊσ
5.349 3.396 5.316 3.356

Υφνολο 11.065 11.421 11.025 18.781

Εμπορικζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ κυγατρικζσ - - 8.355 8.879

Χποχρεϊςεισ από ομολογιακά δάνεια προσ κυγατρικζσ - - 3.000 3.000

Εμπορικζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 3.029 2.874 2.818 2.671

Εμπορικζσ & λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου M.I.G. 793 2.354 682 2.263

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ και δάνεια προσ ςυνεδεμζνεσ ομίλου Φράπεηασ 

Σειραιϊσ
37.629 42.557 37.629 42.557

Υφνολο 41.451 47.785 52.483 59.370

Ρ μιλοσ

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου

Θ Εταιρεία

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Σωλιςεισ αγακϊν προσ κυγατρικζσ                         -                         -  54 9.032

Σωλιςεισ παγίων και υπθρεςιϊν προσ κυγατρικζσ                         -                         -  40 102

Χρεϊςεισ τόκων προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 52 52 52 52

Σωλιςεισ αγακϊν προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 3.932 4.494 3.923 1.362

Σωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου M.I.G. 101 151 101 151

Σωλιςεισ υπθρεςιϊν προσ ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 1.307 1.206 1.307 1.206
Υφνολο 5.392 5.904 5.477 11.906

Αγορζσ αγακϊν από κυγατρικζσ                         -                         -  5.018 6.694

Αγορζσ υπθρεςιϊν από κυγατρικζσ / Χρεϊςεισ Εξόδων ςε Θυγατρικζσ                         -                         -  93 93

Χρεϊςεισ τόκων από κυγατρικζσ                         -                         -  122 5

Αγορζσ αγακϊν από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 970 615 616 615

Αγορζσ υπθρεςιϊν από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Vivartia 998 1.577 910 1.364

Αγορζσ υπθρεςιϊν & παγίων από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου M.I.G. 3.236 4.464 3.040 4.401

Χρεϊςεισ τόκων από ςυνδεδεμζνεσ Ρμίλου Φράπεηασ Σειραιϊσ 4.872 5.120 4.872 5.113
Υφνολο 10.076 11.776 14.671 18.285

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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Υθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ από και προσ τα διοικθτικά ςτελζχθ. 
 
31. ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΙΟΔΧΟΩΟ 
 
(α) Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου: 

 
Ρι δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου δθμιουργοφν διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κινδφνων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και επιτοκίων, πιςτωτικϊν κινδφνων και κινδφνων ρευςτότθτασ. Φο ςυνολικό 
πρόγραμμα διαχείριςθσ του κινδφνου του Ρμίλου εςτιάηεται ςτισ διακυμάνςεισ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και 
επιδιϊκει να ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του Ρμίλου. 
 
Θ διαχείριςθ του κινδφνου πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων του Ρμίλου 
Vivartia (Group Treasury).  
Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων Ρμίλου Vivartia παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε όλεσ τισ εταιρείεσ του 
Ρμίλου ΔΕΝΦΑ, ςυντονίηει τθν πρόςβαςθ ςτισ εγχϊριεσ και διεκνείσ χρθματαγορζσ και διαχειρίηεται τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ που ςυςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ του Ρμίλου.  
 
Φα χρθματοοικονομικά προϊόντα που χρθςιμοποιεί ο μιλοσ αποτελοφνται κυρίωσ από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, 
ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα ςε τρζχουςεσ τιμζσ ι με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ, τραπεηικοφσ 
λογαριαςμοφσ υπερανάλθψθσ, λογαριαςμοφσ ειςπρακτζουσ και πλθρωτζουσ, δάνεια προσ και από κυγατρικζσ, 
ςυγγενείσ εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ, επενδφςεισ ςε χρεόγραφα, χρθματοοικονομικά παράγωγα αντιςτάκμιςθσ 
ςυναλλαγματικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου βάςει του ΔΝΣ 39, μερίςματα πλθρωτζα και υποχρεϊςεισ που προκφπτουν 
από ςυμβόλαια χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 
 
(β) υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ: 

 
Θ ζκκεςθ του Ρμίλου ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ προζρχεται κυρίωσ από υπάρχουςεσ ι προςδοκϊμενεσ 
ταμειακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα (ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ). Θ διαχείριςθ των διαφόρων κινδφνων αντιμετωπίηεται με τθ 
χριςθ φυςικϊν αντιςτακμιςτικϊν μζςων και με προκεςμιακά ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςε ςυνάλλαγμα.  
 
Υε άλλεσ αγορζσ που δραςτθριοποιείται ο μιλοσ, όπωσ είναι θ Βουλγαρία, αξιολογοφνται οι χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ 
τθσ εταιρείασ και εφόςον είναι εφικτό, θ χρθματοδότθςθ γίνεται ςτο αντίςτοιχο νόμιςμα με το ςτοιχείο ενεργθτικοφ το 
οποίο χρθματοδοτείται ι πρόκειται να χρθματοδοτθκεί.  
 
Θ ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ του Ρμίλου ανά βαςικό νόμιςμα, 
κατά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, ζχει ωσ εξισ: 

 

 

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

Ξιςκοί και Μόςτοσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ 1.533 1.420 1.008 971

Υφνολο 1.533 1.420 1.008 971

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

31-Δεκ-2016

EUR BGN USD GBP CHF CAD EUR BGN USD GBP CHF

Ρνομαςτικά ποςά

Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία 62.601 8.450 0 42      -  74.131 7.658 0 739      -  

Χρθμ/κζσ υποχρεϊςεισ (166.795) (3.545) (23) (40) (8) (1) (176.533) (3.573) (40) (12) (5)

Βραχυχρόνια ζκκεςθ (104.194) 4.906 (22) 3 (8) (1) (102.402) 4.085 (39) 726 (5)

Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία 567 0        -            -       -       -  658 0        -        -       -  

Χρθμ/κζσ υποχρεϊςεισ (390) 58        -            -       -       -  (416) (345)        -        -       -  

Ξακροχρόνια ζκκεςθ 177 58        -            -       -       -  243 (345)        -        -       -  

31-Δεκ-2017

Ρ μιλοσ
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Ακολουκεί πίνακασ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ του αποτελζςματοσ τθσ χριςθσ κακϊσ και των ιδίων κεφαλαίων 
λαμβάνοντασ υπόψθ μία εφλογθ μεταβολι των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν κατά +/- 10%. 
 

 
 

 
 
(γ) Κίνδυνοσ επιτοκίου: 

 
Ρ κίνδυνοσ μεταβολισ των επιτοκίων ςτα μεν δάνεια με μεταβλθτό επιτόκιο εκκζτουν τθν Εταιρεία ςε κίνδυνο 
ταμειακϊν ροϊν ενϊ ςτα δάνεια με ςτακερό επιτόκιο εκκζτουν τον μιλο ςε κίνδυνο μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ. 
Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεϊςεων και επενδφςεων παρακολουκείται ςε προχπολογιςτικι βάςθ.  
Θ χρθματοδότθςθ του Ρμίλου ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με ζνα προκακοριςμζνο ςυνδυαςμό ςτακερϊν και 
κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμζνου να μετριαςτεί ο κίνδυνοσ μεταβολισ επιτοκίων.  
Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων Ρμίλου διαμορφϊνει τον δείκτθ ςτακεροφ-κυμαινόμενου επιτοκίου του κακαροφ 
δανειςμοφ του Ρμίλου ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, τθν ςτρατθγικι και τισ χρθματοδοτικζσ του ανάγκεσ. 
Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν, παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο ωσ μζςο 
για να μετριαςτεί αυτόσ ο κίνδυνοσ και για να αλλάξει ο παραπάνω ςυνδυαςμόσ ςτακερϊν - κυμαινόμενων επιτοκίων, 
και εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Ματά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2017, ο μιλοσ δεν ζκανε χριςθ παραγϊγων 
χρθματοοικονομικϊν προϊόντων επιτοκίου. 
 
Σολιτικι του Ρμίλου είναι να παρακολουκεί διαρκϊσ τισ τάςεισ των επιτοκίων κακϊσ και τθ διάρκεια των 
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν. Επομζνωσ, οι αποφάςεισ για τθ διάρκεια κακϊσ και τθ ςχζςθ μεταξφ ςτακεροφ και 
κυμαινόμενου κόςτουσ ενόσ νζου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ. Ωσ εκ τοφτου, ωσ επί το 
πλείςτον, τα βραχυπρόκεςμα δάνεια και τα μεςο-μακροπρόκεςμα δάνεια ζχουν ςυναφκεί με κυμαινόμενα επιτόκια. 
Υυνεπϊσ, ανάλογα με τα εκάςτοτε επίπεδα κακαροφ δανειςμοφ, θ μεταβολι των επιτοκίων βάςθσ δανειςμοφ (EURIBOR 
θ LIBOR), ζχει αναλογικι επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα του Ρμίλου. 
 
Ρ παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ τθσ χριςθσ κακϊσ και των ιδίων κεφαλαίων με 
βάςθ μια εφλογθ μεταβολι του επιτοκίου τθσ τάξεωσ του +1% ι –1%: 
 

 

Ρ μιλοσ

31-Δεκ-2017

Ξεταβλθτι

USD GBP CHF

10% -10% 10% -10% 10% -10%

Αποτζλεςμα χριςθσ (προ φόρων) (2) 2 0 (0) (1) 1

Μακαρι Θζςθ (2) 2 0 (0) (1) 1

Ρ μιλοσ

31-Δεκ-2016

Ξεταβλθτι

USD GBP CHF

10% -10% 10% -10% 10% -10%

Αποτζλεςμα χριςθσ (προ φόρων) (4) 4 74 (74) (0) 0

Μακαρι Θζςθ (4) 4 74 (74) (0) 0

31-Δεκ-2017 31-Δεκ-2016

Ξεταβλθτι Ξεταβλθτι Ξεταβλθτι

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία Ρ 

1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1%

Αποτζλεςμα χριςθσ (προ φόρων) 870 (870) 1.148 (1.148) 1.177 (1.177) 1.196 (1.196)

Μακαρι Θζςθ 870 (870) 1.148 (1.148) 1.177 (1.177) 1.196 (1.196)
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(δ) Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: 

 
Ρι απαιτιςεισ από πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι 
κατάςταςθ των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρείεσ του Ρμίλου. 
 
Φο τμιμα διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, αξιολογεί τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του πελάτθ είτε μζςα από 
ανεξάρτθτθ αρχι είτε λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι του κατάςταςθ, προθγοφμενεσ ςυναλλαγζσ και άλλεσ 
παραμζτρουσ, και ελζγχει το μζγεκοσ τθσ παροχισ των πιςτϊςεων κακϊσ και τα πιςτωτικά όρια των λογαριαςμϊν. Φα 
πιςτωτικά όρια πελατϊν κακορίηονται βάςει εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν αξιολογιςεων ςφμφωνα πάντα με όρια που ζχει 
κακορίςει θ Διοίκθςθ. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ γίνονται προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. Υτο τζλοσ του 
ζτουσ, θ διοίκθςθ κεϊρθςε ότι δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από 
πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ. 
Δυνθτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ υπάρχει και ςτα διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα, ςτισ επενδφςεισ και ςτα ςυμβόλαια 
χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο κίνδυνοσ μπορεί να προκφψει από αδυναμία του 
αντιςυμβαλλόμενου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του με τον μιλο. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτοφ του 
πιςτωτικοφ κινδφνου, ο μιλοσ, ςε πλαίςιο εγκεκριμζνων πολιτικϊν από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, κζτει όρια ςτο πόςο 
κα εκτίκεται ςε κάκε μεμονωμζνο χρθματοοικονομικό ίδρυμα. Επίςθσ, όςον αφορά προϊόντα κατακζςεων, ο μιλοσ 
ςυναλλάςςεται μόνο με αναγνωριςμζνα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ. 
 
Φα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία εκτίκενται ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθν θμερομθνία τθσ Ματάςταςθσ Ρικονομικισ 
Θζςθσ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 
Θ ανάλυςθ των λθξιπρόκεςμων και μθ απομειωμζνων εμπορικϊν και λοιπϊν απαιτιςεων παρατίκεται παρακάτω: 
 

 
 
(ε) Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ: 

 
Θ ςυνετι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ προχποκζτει τθν επάρκεια χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ των 
αναγκαίων διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Ρ μιλοσ διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ ςε κακθμερινι βάςθ, 
μζςω τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ των βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ των πραγματοποιοφμενων πλθρωμϊν. 
Σαράλλθλα, ο μιλοσ παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν ωρίμανςθ τόςο των απαιτιςεων όςο και των υποχρεϊςεων, με 
αντικειμενικό ςκοπό τθ διατιρθςθ μιασ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ ςυνζχειασ των κεφαλαίων και τθσ ευελιξίασ μζςω τθσ 
τραπεηικισ πιςτολθπτικισ του ικανότθτασ. 
O παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 

2017 και 31
θ
 Δεκεμβρίου 2016, για τον μιλο και τθν Εταιρεία, με βάςθ τισ πλθρωμζσ που απορρζουν από τισ ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ, ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. 

2017 2016 2017 2016

Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων

Φαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 23.633 21.131 17.928 15.256

Εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 48.028 61.959 44.863 62.826

Υφνολο 71.661 83.090 62.791 78.082

31-Δεκ

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία

31-Δεκ

2017 2016 2017 2016

Ζωσ 90 θμζρεσ 4.407 9.249 3.852 8.739

91-180 θμζρεσ 152 4.172 149 3.190

181-360 θμζρεσ 7 3.416 6 2.682

>360 θμζρεσ 40 1.167 1 948

Υφνολο 4.606 18.004 4.007 15.560

Θ Εταιρεία

31-Δεκ

Ρ μιλοσ

31-Δεκ
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Ρ Δανειςμόσ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλθτο κεφάλαιο) με κυμαινόμενο επιτόκιο ςτο τζλοσ τθσ 
χριςθσ. 
 
πωσ παρουςιάηεται και ςτον παραπάνω πίνακα, ο ςυνολικόσ δανειςμόσ του Ρμίλου κατά τθν 31/12/2017 ανιλκε 
ςε € 112.495 με ποςό € 326 να αφορά ςε μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ και ποςό € 112.169 να αφορά ςε 
βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 
Ρ μιλοσ κατά τθν 31/12/2017 παρουςιάηει αρνθτικό κεφάλαιο κίνθςθσ, κακϊσ οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
υπερβαίνουν τα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κατά € 70.631, με το ςθμαντικότερο μζροσ των 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων να αφορά το κοινό κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ποςοφ € 86.280 του οποίου θ 

Ρ μιλοσ 31-Δεκ-17

Εντόσ 6

μθνϊν

6 ζωσ

12 μινεσ

1 ζωσ

5 ζτθ

Σάνω

από 5 ζτθ

Ξακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ                     -               -  326                -  

Χποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων                     -               -         -                 -  

Νοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ                     -               -  6                -  

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 43.786              -         -                 -  

Νοιπζσ υποχρεϊςεισ 11.426              -         -                 -  

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 87.681 24.487        -                 -  

Υφνολο 142.893 24.487 332                -  

Θ Εταιρεία 31-Δεκ-17

Εντόσ 6

μθνϊν

6 ζωσ

12 μινεσ

1 ζωσ

5 ζτθ

Σάνω

από 5 ζτθ

Ξακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ                     -               -         -                 -  

Χποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων                     -               -                 -  

Νοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ                     -               -  6                -  

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 40.353              -         -                 -  

Νοιπζσ υποχρεϊςεισ 10.128              -         -                 -  

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 87.480 24.286        -                 -  

Υφνολο 137.962 24.286 6                -  

Θ Εταιρεία 31-Δεκ-16

Εντόσ 6

μθνϊν

6 ζωσ

12 μινεσ

1 ζωσ

5 ζτθ

Σάνω

από 5 ζτθ

Ξακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ             -               -         -                 -  

Χποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων             -               -                 -  

Νοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ             -               -  31                -  

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 43.553              -         -                 -  

Νοιπζσ υποχρεϊςεισ 10.456              -         -                 -  

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 86.580 30.036        -                 -  

Υφνολο 140.589 30.036 31                -  
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διαδικαςία  αναδιάρκρωςθσ κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των ςυνθμμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων βρίςκεται 
ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ, με προκακοριςμζνθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ το αργότερο ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 
2018. (βλζπε αναλυτικά ςθμείωςθ 23). 
 
Υε ςυνζχεια των ανωτζρω και όςων αναλυτικά περιγράφονται ςτθν ςθμείωςθ 23 θ διοίκθςθ του Ρμίλου εκτιμά ότι θ 
διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ κα οριςτικοποιθκεί με επιτυχία ζωσ τθν 18θ Ιουλίου 2018 και ωσ εκ τοφτου εκτιμά ότι 
δεν κα αντιμετωπιςτοφν κζματα χρθματοδότθςθσ και ρευςτότθτασ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ εντόσ των 
επόμενων 12 μθνϊν, ενϊ παράλλθλα εντόσ του 2018 κα πραγματοποιθκεί θ αναταξινόμθςθ των δανείων ςτισ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 
  
Επιπρόςκετα, ο μιλοσ ςτα πλαίςια ενδεχόμενθσ ανάγκθσ ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ και τθσ χρθματοοικονομικισ 
τθσ κζςθσ, πζραν του προγράμματοσ εξοικονόμθςθσ κόςτουσ και επίτευξθσ ςυνεργειϊν μζςω τθσ αναδιοργάνωςθσ 
των δραςτθριοτιτων που ςυνεχίηει να υλοποιεί (ενζργειεσ των οποίων τα αποτελζςματα αποτυπϊνονται ςτθ 
λειτουργικι κερδοφορία και τθ κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν), εξετάηει μία ςειρά πρόςκετων ενεργειϊν που μεταξφ 
άλλων περιλαμβάνει: Εκποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν εντάςςονται ςτθ βαςικι λειτουργικι 
δραςτθριότθτα, αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ και διακίνθςθ κεφαλαίων μεταξφ των κυγατρικϊν του Ρμίλου, 
ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμφωνιϊν με ςυνεργάτεσ. 
 
(ςτ) Κίνδυνοσ ανταγωνιςμοφ 
Ρι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο μιλοσ ΔΕΝΦΑ αποτελοφν πεδίο ζντονου ανταγωνιςμοφ τόςο από 
μεγάλουσ εγχϊριουσ και διεκνείσ παίκτεσ των εν λόγω αγορϊν, όςο και από πολφ μικροφσ εκνικοφσ ι ακόμα και 
τοπικοφσ ανταγωνιςτζσ.  
Ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςε διατάξεισ ςχετικζσ με τθ δραςτθριότθτα του Ρμίλου όπωσ ςτθν διάρκεια ηωισ προϊόντων, 
διαφοροποίθςθ ςυντελεςτϊν ΦΣΑ, αςφαλιςτικζσ και εργαςιακζσ διατάξεισ, διαφοροποιοφν το πεδίο του 
ανταγωνιςμοφ. 
Σαράλλθλα, ωσ αποτζλεςμα τθσ γενικισ τάςθσ τθσ κατανάλωςθσ παγκοςμίωσ αλλά και ιδιαίτερα λόγω των 
υφιςτάμενων οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, διαμορφϊνεται μία διαρκισ αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ 
προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ με επίδραςθ ςτον ανταγωνιςμό των γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  
 
32. ΕΧΝΡΓΘ ΑΠΙΑ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΞΕΥΩΟ 
 
Ανάλυςθ Επιπζδων Χρθματοοικονομικϊν μζςων 
 
Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςε 
εφλογεσ αξίεσ ςτθν Ματάςταςθ Ρικονομικισ Θζςθσ του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ ταξινομοφνται βάςει τθσ παρακάτω 
ιεραρχίασ ςε 3 Επίπεδα για τον κακοριςμό και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων 
ανά τεχνικι αποτίμθςθσ: 
 
Επίπεδο 1: Επενδφςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με βάςθ διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ 
ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ. 
Επίπεδο 2: Επενδφςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με βάςθ μοντζλα αποτίμθςθσ για τα οποία όλα τα 
ςτοιχεία που επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εφλογθ αξία είναι βαςιςμζνα (είτε άμεςα είτε ζμμεςα) ςε παρατθριςιμα 
δεδομζνα τθσ αγοράσ. 
Επίπεδο 3: Επενδφςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με βάςθ μοντζλα αποτίμθςθσ ςτα οποία τα ςτοιχεία 
επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 
 
Ρι πίνακεσ που ακολουκοφν απεικονίηουν τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων 
που αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ ςε επαναλαμβανόμενθ βάςθ κατά τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και τθν 2016: 
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Ξζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ 
 
Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ χρθματοοικονομικϊν μζςων, που 
αποτιμϊνται με τθ χριςθ μοντζλων αποτίμθςθσ, περιγράφεται αναλυτικά ςτθ Υθμείωςθ 2.2(μ) των Ρικονομικϊν 
Ματαςτάςεων. Φα μοντζλα αυτά περιλαμβάνουν εκτιμιςεισ του Ρμίλου ςχετικά με τισ παραδοχζσ που κα 
χρθςιμοποιοφςε ζνασ επενδυτισ ςτθν αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και επιλζγονται βάςει των ειδικϊν 
χαρακτθριςτικϊν κάκε επζνδυςθσ. 
 
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου και λοιπζσ επενδφςεισ αποτιμϊμενεσ ςε 
εφλογεσ αξίεσ μζςω αποτελεςμάτων 
 
Ρι επενδφςεισ που αφοροφν ςε ειςθγμζνεσ μετοχζσ ςε χρθματιςτιρια εςωτερικοφ και εξωτερικοφ αποτιμϊνται με 
βάςθ τισ χρθματιςτθριακζσ τιμζσ των μετοχϊν αυτϊν. Ρι επενδφςεισ που αφοροφν ςε μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ 
αποτιμϊνται με βάςθ μοντζλα αποτίμθςθσ τα οποία άλλοτε περιλαμβάνουν δεδομζνα βαςιςμζνα ςε παρατθριςιμα 
ςτοιχεία αγοράσ και άλλοτε βαςιςμζνα ςε μθ παρατθριςιμα ςτοιχεία. 
 
Αποτιμιςεισ ςε εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςω του Επιπζδου 3 
 
Θ κίνθςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που ζχουν ταξινομθκεί ςτο Επίπεδο 3 του Ρμίλου και τθσ Εταιρείασ για τισ 
χριςεισ 2017 και 2016 παρουςιάηεται ακολοφκωσ: 

  
 
 
 
 
 

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16

Αποτίμθςθ ςε εφλογεσ αξίεσ ςτθ λιξθ τθσ 

περιόδου αναφοράσ

Αποτίμθςθ ςε εφλογεσ αξίεσ ςτθ λιξθ τθσ 

περιόδου αναφοράσ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Υφνολο Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Υφνολο

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ του 

επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου

-Υυμμετοχικοί τίτλοι μθ ειςθγμζνων  -  -  -  -  -  -  -  - 

Υφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ

Υφνολo χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακαρι εφλογθ αξία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ρ μιλοσ - Θ Εταιρεία

Αποτίμθςθ ςε εφλογεσ αξίεσ ςτθ λιξθ τθσ περιόδου 

αναφοράσ

Αποτίμθςθ ςε εφλογεσ αξίεσ ςτθ λιξθ τθσ περιόδου 

αναφοράσ

31-Δεκ-17 31-Δεκ-16

Χρθματοοικονομικά

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ

ςε εφλογεσ αξίεσ μζςω των

αποτελεςμάτων

Χρθματοοικονομικά

ςτοιχεία ενεργθτικοφ

του επενδυτικοφ

χαρτοφυλακίου

Χρθματοοικονομικά

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ

ςε εφλογεσ αξίεσ μζςω των

αποτελεςμάτων

Χρθματοοικονομικά

ςτοιχεία ενεργθτικοφ

του επενδυτικοφ

χαρτοφυλακίου

Ξετοχζσ Oμολογίεσ 
Υυμμετοχικοί τίτλοι

μθ ειςθγμζνων 
Ξετοχζσ Oμολογίεσ 

Υυμμετοχικοί τίτλοι

μθ ειςθγμζνων 

Χπόλοιπα ζναρξθσ  -  -  0  -  -  421 

Σωλιςεισ  -  -  -  -  -  - 

υνολικά κζρδθ /(ηθμιζσ) που αναγνωρίςτθκαν ςτα 

αποτελζςματα ςτο κονδφλι:

- Νοιπά χρθματοοικονικά αποτελζςματα  -  -  -  -  -  - 

- Νοιπζσ κινιςεισ  -  -  -  -  -  (421)

Χπόλοιπα λιξθσ  -  -  0  -  -  0 

Υυνολικό ποςό που αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα 

και αφορά ςε μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ /(ηθμιζσ) 

των χρθματοοικονομικϊν μζςων του Eπιπζδου 3

 -  -  -  -  -  - 

Ρ μιλοσ Θ Εταιρεία
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33. ΕΟΔΕΧΡΞΕΟΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 
 
(α) Δικαςτικζσ υποκζςεισ: 

 
Θ Εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ εμπλζκονται (υπό τθν ιδιότθτα του εναγόμενου και του ενάγοντοσ) ςε διάφορεσ 
δικαςτικζσ υποκζςεισ και διαδικαςίεσ επιδιαιτθςίασ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τουσ. Θ Διοίκθςθ κακϊσ και 
οι νομικοί ςφμβουλοι εκτιμοφν ότι οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ 
επιδράςεισ ςτθν ενοποιθμζνθ χρθματοοικονομικι κζςθ του Ρμίλου ι τθσ Εταιρείασ, ι ςτα αποτελζςματα τθσ 
λειτουργίασ τουσ. 
 
(β) Δεςμεφςεισ: 
 

(i) Εγγυιςεισ 
 

Ρ μιλοσ τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 είχε τισ παρακάτω ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ: 

 

 Είχε εκδϊςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ποςοφ € 293 

 Είχε παράςχει εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιδοτοφμενων επενδυτικϊν προγραμμάτων ποςοφ € 1 

(ii) Δεςμεφςεισ από λειτουργικά μιςκϊματα 
 

Φθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2017 ο μιλοσ είχε ποικίλεσ ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ που αφοροφν τθν 

ενοικίαςθ κτιρίων και μεταφορικϊν μζςων και λιγουν ςε διάφορεσ θμερομθνίεσ πζραν τθσ πενταετίασ.  
Φα ςυνολικά ζξοδα ενοικίαςθσ περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε 
τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και ανζρχονταν ςε ποςό € 2554 και ποςό € 1.916 για τον μιλο και τθν Εταιρεία 

αντίςτοιχα (€ 2.655 και € 1.906 για τον μιλο και τθν Εταιρεία αντίςτοιχα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
θ
 

Δεκεμβρίου 2016). 
Φα ελάχιςτα μελλοντικά πλθρωτζα μιςκϊματα ενοικίαςθσ βάςει μθ ακυρϊςιμων ςυμβολαίων λειτουργικισ 
μίςκωςθσ τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 και 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 ζχουν ωσ κάτωκι: 

  
 (γ) Τποχρεϊςεισ από υμβάςεισ με προμθκευτζσ: 
 
Φο ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ςυμβάςεων με προμθκευτζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 ανζρχονταν 

ςε ποςό € 1.270 για τον μιλο και τθν Εταιρεία (€ 1.908 για τον μιλο και τθν Εταιρεία τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ

2017 2016 2017 2016

Εντόσ ενόσ ζτουσ 1.697 1.820 1.318 1.420

2-5 ζτθ 3.305 3.759 2.922 3.480

Ξετά από 5 ζτθ 845 1.467 845 1.467

Υφνολο 5.847 7.045 5.086 6.366

31-Δεκ31-Δεκ

Θ ΕταιρείαΡ μιλοσ



ΔΕΝΦΑ ΑΒΕΕ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
Υθμειϊςεισ επί των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2017 

 
(Φα ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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34. ΞΕΦΑΓΕΟΕΥΦΕΤΑ ΓΕΓΡΟΡΦΑ 
Φον  Ξάρτιο 2018, ολοκλθρϊκθκε θ εντολι πλθρωμισ από το Χπουργείο Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςχετικά με τθν 
καταβολι εκκρεμοφςασ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ, ποςοφ € 2.012 ςτθν εταιρεία ΔΕΝΦΑ ΦΤΡΦΙΞΑ ΑΕ. 
Σζραν των όςων αναγράφονται παραπάνω ςτθ ςθμείωςθ 23, δεν υπάρχουν άλλα ςθμαντικά γεγονότα 
μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα τα οποία να αφοροφν είτε τον μιλο είτε τθν Εταιρεία, ςτα 
οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΣΧΑ. 
 
 
 

Άγιοσ Υτζφανοσ, 26
θ
 Απριλίου 2018 

 
 

 

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ 
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Ρ ΕΜΦΕΝΩΟ ΧΤΕΘ  
ΑΟΑΣΝΘΤΩΦΘ  

ΔΙΕΧΘΧΟΡΟΦΡΥ ΥΧΞΒΡΧΝΡΧ 

Ρ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ 
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ 

Ρ ΔΕΧΘΧΟΦΘΥ 
ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡΧ 

    

    

    

    

    

    

ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ Μ. ΘΤΡΧΒΑΝΑΥ ΞΙΧΑΘΝ Μ. ΦΧΦΑΥ ΥΩΦΘΤΙΡΥ Θ. ΟΦΡΝΡΥ ΑΘΑΟΑΥΙΡΥ Β.ΞΑΤΜΡΣΡΧΝΡΥ 

Α.Δ.Φ. ΑΜ 543083 Α.Δ.Φ ΑΕ 0441110 Α.Δ.Φ. Υ 577842 Α.Δ.Φ. ΑΘ112401 

    


