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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. :
1. Σπυρίδων Κασδάς, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Ματθαίος Κωνσταντινίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
3. ∆ηµήτριος Στεφανίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Υπό την ανωτέρω ιδιότητα µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
α. οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» για τη χρήση 1.1.2015
έως 31.12.2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα
χρήσεως της «∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»,
β. Η συνηµµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της «∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016

Οι βεβαιούντες

Σπυρίδων Κασδάς

Ματθαίος Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

5

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων
από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Γ. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο της χρήσεως 2015.
Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρείας «∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Α.Μ.Ε.» για τη χρήση 2015 και περιγράφονται σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίσθηκαν στην περίοδο
αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία

ενδέχεται να αντιµετωπίσει το επόµενο έτος και τέλος

παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν
προσώπων.
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Το 2015 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά κατά την οποία η χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη µε κρίσιµες
επιλογές, σε ένα ρευστό και ταραχώδες περιβάλλον, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Μετά από µια βραχύβια ανάκαµψη που σηµειώθηκε τον προηγούµενο χρόνο, η ελληνική οικονοµία
επέστρεψε σε ύφεση επηρεαζόµενη αρνητικά από τις συνθήκες οικονοµικής αβεβαιότητας που
κορυφώθηκαν στο τέλος του Ιουνίου µε την επιβολή περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην
κίνηση κεφαλαίων. Η επίτευξη συµφωνίας τον Ιούλιο για ένα νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα έθεσε τις
βάσεις για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας.
Η νέα ενίσχυση των κεφαλαίων του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και η σταδιακή χαλάρωση των
περιορισµών

στις

τραπεζικές

συναλλαγές,

συνέβαλλαν

στην

οµαλοποίηση

της

οικονοµικής

δραστηριότητας που επέδειξε αντοχή µε αποτέλεσµα η επίπτωση στο ΑΕΠ (-0,7% για το σύνολο του
έτους) να είναι τελικά ηπιότερη από τις αρχικές προβλέψεις. Ωστόσο, παραµένει το γεγονός ότι η ελληνική
οικονοµία κατέγραψε το 7ο έτος ύφεσης τα τελευταία 8 χρόνια µε συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση του
λόγου χρέους / ΑΕΠ, την παραµονή του ποσοστού ανεργίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και την αύξηση
του

κοινωνικού

κόστους.

Παράλληλα

η

κατάσταση

του

Τραπεζικού

τοµέα,

παρά

τη

νέα

ανακεφαλαιοποίηση που ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο, παραµένει κρίσιµη καθώς συνεχίζει να εκκρεµεί η
ρύθµιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων ενώ επίσης εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την ΕΚΤ για
τη διατήρηση της αναγκαίας ρευστότητας.
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Στο διεθνές πεδίο η αποδυνάµωση των ρυθµών ανάπτυξης στις αναδυόµενες αγορές και ιδιαίτερα την
Κίνα, η ραγδαία µείωση των τιµών του πετρελαίου και των εµπορευµάτων και η γενικευµένη γεωπολιτική
αστάθεια προκαλούν προβληµατισµό, ενώ επιπλέον εκφράζονται επιφυλάξεις για την αποτελεσµατικότητα
περαιτέρω παρεµβάσεων εκ µέρους των κεντρικών τραπεζών.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ διεύρυνε το πρόγραµµα αγοράς τίτλων και συνεχίζει να εφαρµόζει µέτρα
νοµισµατικής πολιτικής καθώς εντείνεται ο κίνδυνος του αποπληθωρισµού. Ταυτόχρονα όµως αυξάνονται
σε πρωτόγνωρα επίπεδα οι επενδύσεις σε χρεόγραφα µε αρνητικές αποδόσεις γεγονός που προκαλεί
ανησυχίες για την ποιότητα ισολογισµού των ευρωπαϊκών τραπεζών. Από την άλλη πλευρά η
οµαλοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής της FED προκάλεσε έντονες διακυµάνσεις στις διεθνείς αγορές
νοµισµάτων, εµπορευµάτων και µετοχών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, η ∆ελφοί ∆ίστοµον Α.Μ.Ε παρέµεινε
και παραµένει προσηλωµένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής. Η στρατηγική αυτή συνεχίζει
να αποδίδει σταθερά θετικά αποτελέσµατα καθώς η Εταιρεία σήµερα καταγράφει αυξηµένη κερδοφορία σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η χρήση 2015 για την ∆ελφοί ∆ίστοµον Α.Μ.Ε., έκλεισε παρουσιάζοντας
αυξηµένα κέρδη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, λόγω α) της περαιτέρω µείωσης των τιµών των
µεταφορικών και β) της πολύ καλής ποιότητας του παραγόµενου βωξίτη που είχε σαν αποτέλεσµα την
τιµολόγηση µε αυξηµένο premium, κάτι που αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Οι πωλήσεις σε βωξίτη της χρήσεως 2015 ανήλθαν στους 649.365 tn έναντι 638.610 tn κατά την χρήση
2014, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 1,7% ακολουθώντας το πρόγραµµα ζήτησης του εργοστασίου
Αλουµίνας της Αλουµίνιον της Ελλάδος.
Τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 2.584 χιλ., έναντι € 1.590 χιλ. της χρήσης
2014. Τα αυξηµένα κέρδη της εταιρείας σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2014 οφείλονται κυρίως στην
µείωση των µεταφορικών κατά 0,15 € ανά µετρικό τόνο, στα µειωµένα διοικητικά έξοδα και στην καλύτερη
ποιότητα του βωξίτη που είχε σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερη συνεισφορά στην τιµή πώλησης κατά € 0,65
ανά tn σε σχέση µε το 2014. Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 19.448 χιλ. έναντι ποσού € 18.500 χιλ.
κατά την προηγούµενη χρήση. Παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά 5,1%, η οποία οφείλεται στην αυξηµένη
τιµή πώλησης λόγω καλύτερης ποιότητας βωξίτη καθώς και στο αυξηµένο όγκο πωλήσεων.
Το κόστος παραγωγής βωξίτη, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς, µειώθηκε στα 25,31€/tn,
έναντι 25,44 €/tn του έτους 2014.
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Το ύψος των επενδύσεων ανήλθε στο ποσό των € 2.900 χιλ. έναντι € 3.647 χιλ. του έτους 2014, ενώ το
κόστος ιδιοπαραγωγής της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των € 2.804 χιλ. έναντι € 3.379 χιλ. του έτους 2014
λόγω των µειωµένων µέτρων στοών προσπελάσης.

ΙΙI. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Κίνδυνος Αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο
(ii) Κίνδυνος τιµών εµπορευµάτων
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών εµπορευµάτων καθώς έχει συνάψει συµβόλαιο µε την µητρική
εταιρεία του οµίλου Μυτιληναίος Α.Ε. και µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. για την πώληση του
συνόλου της παραγωγής της.
(iii) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε διακυµάνσεις επιτοκίου αφορούν κυρίως στα
διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα µετρητά του σε λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας ώστε να
διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση. Από την
ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης δεν προκαλεί κάποια
µείωση στα καθαρά αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε
αυτήν µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο
από πελάτες.
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους,
καθώς βασικός πελάτης της Εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Μυτιληναίος Α.Ε. και η
Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, καθώς και σε άλλα
βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε
µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:

(Ποσά σε €)
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Μη ληξιπρόθεσμες
0-3 μήνες
3-6 μήνες 6-12 μήνες
> 1 έτος
και μη απομειωμένες

Σύνολο

2015

1.280.268

-

-

-

3.421.374

4.701.643

2014

-

-

-

-

2.332.284

2.332.284

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της
ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω
προσεκτικής παρακολούθησης των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση
να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισµού των ταµειακών εισροών
που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών τα οποία
τηρεί.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

(Ποσά σε €)
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
3.812.455
Λοιπές Υποχρεώσεις
293.511
307.153
Σύνολο
4.105.966
307.153
(Ποσά σε €)
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2014
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
3.270.728
Λοιπές Υποχρεώσεις
514.706
Σύνολο
3.785.433
-

Σύνολο
3.812.455
600.664
4.413.119

Σύνολο
3.270.728
514.706
3.785.433

ΙV. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Για την χρήση 2016 προβλέπονται πωλήσεις βωξίτη 630.000 tn µειωµένες κατά 3,0% σε σχέση µε το
2015.
V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη κατόπιν υπουργικής απόφασης στην καταβολή τελών µεταλλείων
αναδροµικά από το έτος 2013. Η εκτιµώµενη ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 0,5 €/tn. Από
τον Ιούνιο του 2015 έχει διακοπεί η µεταφορά µεταλλεύµατος στην Αλουµίνιον της Ελλαδος Β.Ε.Α.Ε.
µέσω πλοίου χρησιµοποιώντας τη σκάλα φόρτωσης της εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.
VI. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τα
αρνητικά αποτελέσµατα της χρήσης, τον µελλοντικό επενδυτικό σχεδιασµό και την ενίσχυση της
ρευστότητάς της προτείνει τη µη διανοµή µερίσµατος στο µοναδικό µέτοχο για την τρέχουσα χρήση.
VII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, υλικά, αποθέµατα και υπηρεσίες προέρχονται από έναν
αριθµό συνεταίρων της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει
συµµετοχή και εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ελφοί
∆ίστοµον Α.Μ.Ε. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση, ενώ
δεν πραγµατοποιούνται επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η ∆ελφοί ∆ίστοµον Α.Μ.Ε. δεν συµµετείχε σε καµία
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συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο στον οποίον
συµµετέχει, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να
συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές,
της Εταιρείας και µελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014:
Συναλλαγές µε µέλη της ∆ιοίκησης :

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί και Αμοιβές Δ.Σ.
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

114.645

226.072

20.135

21.180

134.781

247.252

9.384

5.790

144.165

253.042

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Σύνολο

Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη :

(Ποσά σε €)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μητρική
Σύνολο
Αγορές Υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
4.626.275
13.501.414
18.127.689

2.248.733
14.385.929
16.634.662

43.021
43.021

60.839
60.839

14.750
678.292
693.043

8.909
351.575
360.484
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
(Ποσά σε €)
31/12/2015
31/12/2014
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Μητρική
43.355
1.294.981
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
4.356.374
Σύνολο
4.399.729
1.294.981
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μητρική
3.996
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
189.133
Διευθυντικά Στελέχη
2.064
Σύνολο
195.193

1.603
132.489
112.147
246.239

VIII. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε
τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ).
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» στις 21.03.2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.ddmines.gr.
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική
ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών
ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
I. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

(Ποσά σε €)

Σημείωση

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Στοιχεία Ενεργητικού

-

-

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

6.1

1.537.345

1.773.316

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία

6.2

13.801.106

11.295.078

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

6.3

1.216.149

976.794

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

6.4

29.166

60.403

16.583.766

14.105.591

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα - Συνολική αξία

6.5

1.581.611

1.525.303

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

6.6

4.701.643

2.332.284

Λοιπές Απαιτήσεις

6.6

250.005

532.647

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.7

209.220

689.475

6.742.480

5.079.708

23.326.246

19.185.299

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Στοιχεία Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

-

-

Μετοχικό κεφάλαιο

6.8

3.718.800

3.718.800

Υπερ Το Άρτιο

6.8

255.319

255.319

Λοιπά αποθεματικά

6.8

8.290.111

8.347.422

Αποτελέσματα Εις Νέον

6.8

1.862.925

370.925

14.127.156

12.692.466

Ίδια Κεφάλαια
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

6.3

1.354.597

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

6.9

1.874.666

1.859.569

Προβλέψεις

6.10

1.433.509

573.199

4.662.772

2.432.768

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.11

3.812.455

3.270.728

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

6.12

123.198

274.632

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.13

600.664

514.706

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.536.318

4.060.065

Σύνολο υποχρεώσεων

9.199.090

6.492.833

23.326.246

19.185.299

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
II. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Σημείωση 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Πωλήσεις

5.1

19.447.776

18.499.963

Κόστος Πωληθέντων

6.14

(16.521.189)

(16.433.604)

2.926.587

2.066.359

423.239

334.006

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

6.15

Έξοδα διάθεσης

6.16

(6.635)

(6.635)

Έξοδα διοίκησης

6.16

(203.186)

(310.465)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης

6.16

(138.531)

(154.362)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

6.15

(415.004)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

2.586.469

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

6.17

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

6.17

Κέρδη προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος

771

853

(2.900)
2.584.340

6.18

(335.965)
1.592.937

(1.092.340)

(3.532)
1.590.259
(34.288)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.492.000

1.555.971

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

1.492.000

1.555.971

1.492.000

1.555.971

Κατανεμημένα σε:
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)

(A)
(B)

3.993.548
3.993.548

2.931.975
2.931.975

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

2.586.469

1.592.937

Κέρδη προ φόρων

2.584.340

1.590.259

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1.492.000

1.555.971

2.584.340

1.590.259

(Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

2.129

2.678

1.407.078
3.993.548

1.339.038
2.931.975

2.584.340

1.590.259

2.129

2.678

Πλέον: Αποσβέσεις

1.407.078

1.339.038

Μερικό Σύνολο
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)

3.993.548
3.993.548

2.931.975
2.931.975

Πλέον: Αποσβέσεις
Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις
(Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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III. Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων
Κέρδη/(ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων
Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή φορολογ.συντελεστή
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
1.492.000
1.555.971
(57.311)
-

(18.434)
-

(57.311)
1.434.690

(18.434)
1.537.537

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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IV. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2014,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (βάσει δημοσίευσης)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Υπερ
Λοιπά
Αποτελέσματα
Το Άρτιο
αποθεματικά
Εις Νέον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

3.718.800

255.319

8.365.856

(1.185.046)

11.154.929

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής

-

-

-

-

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

(18.434)
(18.434)

-

1.555.971
(18.434)
1.537.537

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2014

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2015,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (βάσει δημοσίευσης)

3.718.800

255.319

8.347.422

1.555.971
1.555.971
370.925

12.692.466

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Υπερ
Λοιπά
Αποτελέσματα
Το Άρτιο
αποθεματικά
Εις Νέον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

3.718.800

255.319

8.347.422

370.925

12.692.466

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής

-

-

-

-

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

(57.311)
(57.311)

-

1.492.000
(57.311)
1.434.690

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2015

3.718.800

255.319

8.290.111

1.492.000
1.492.000
1.862.925

14.127.156

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

18

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
V. Στοιχεία Κατάστασης ταµειακών ροών

(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Σημείωση 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
6.19

Καταβληθέντες τόκοι

2.414.554
(2.900)

(3.532)

-

(38.984)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

4.204.396

2.411.653

4.161.880

Αγορές ενσώματων παγίων

6.1

(95.753)

(267.782)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6.2

(2.804.327)

(3.379.606)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων

6.1

Τόκοι που εισπράχθηκαν

7.400

17.081

771

853

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

(2.891.908)

(3.629.454)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(480.255)

532.426

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

689.475

157.049

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

209.220

689.475

Υπόλοιπο διαθεσίμων

209.220

689.475

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

209.220

689.475

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
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∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ε. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ιδρύθηκε το 1975. Η
Εταιρεία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αµαρουσίου (Αρτέµιδος 8, Μαρούσι 151 25). Η Εταιρεία είναι
εγγεγραµµένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών
και Πίστεως, µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 2439/01/Β/86/2438. Ο αριθµός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.
είναι : 315701000
Η Α.Μ.Ε. ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ είναι θυγατρική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. µε ποσοστό
συµµετοχής 100 %. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.ddmines.gr.
1.2. Αντικείµενο δραστηριότητας
Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού, είναι:
α) Η πραγµατοποίησης µεταλλευτικών ερευνών σε µεταλλεία βωξίτη, ιδιόκτητα ή µισθωµένα και η
εξόρυξη, εκµετάλλευση και εµπόριο του µεταλλεύµατος βωξίτη. Η Εταιρεία έχει επίσης σαν αντικείµενο την
έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία στην Ελλάδα οποιωνδήποτε µεταλλευτικών υλικών και µετάλλων καθώς
και την εµπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα.
β) Η παροχή υπηρεσιών εις αυτούς τους τοµείς σε κάθε µεταλλευτική Εταιρεία βωξίτη.
γ) Η χρήση δι αγοράς, µισθώσεως µεταλλείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ή τρίτων, ή άλλου
νοµίµου τρόπου οίον απ ευθείας δηλώσεως, απ ευθείας εκχωρήσεως παρά του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
κλπ. πάσης φύσεως µεταλλευτικών ερευνών, µεταλλειοκτησιών κλπ. ως και η πώληση, εκµίσθωση και
εκχώρηση τούτων, καθώς και η απόκτηση των απαιτουµένων προς τούτο γαιών.
δ) Η άµεσος ή έµµεσος συµµετοχή σε οιασδήποτε επιχειρήσεις, συναφούς δραστηριότητος, δυνάµενες να
συνδεθούν προς την πραγµατοποίηση των ως άνω σκοπών, δι' ιδρύσεως νέων εταιριών, εισφοράς,
εγγραφής εις τίτλους, αγοράς τίτλων ή εταιρικών δικαιωµάτων συγχωνεύσεως, συνεταιρισµού,
συµµετοχής ή κατ' άλλον τρόπον.
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» την 31η ∆εκεµβρίου 2015, που
καλύπτουν όλη τη χρήση 2015, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες
αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧA) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
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Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Οι συνηµµένες ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις
συντάσσονται κατ’ απαίτηση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές
από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου
κρίνεται κατάλληλο.
To νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της Μητρικής της Εταιρείας) και, όλα
τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα και
ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς η µητρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. η οποία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100% επί της ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.,
εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», έχει επιλέξει να
εφαρµόσει την απαλλαγή από την ενοποίηση, και να καταρτίσει µόνο ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές
που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή
µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως:
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών
σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
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τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3:
Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου),
και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40
Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)
Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων
(Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή
τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να
απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας
των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί
της µισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών
σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης,
∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ
8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των
προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38:
Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24:
Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
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Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016):
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB εξέδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 «Μέθοδος
της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, µία εταιρεία
έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της
µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση
της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016)
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών
σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ
7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην
ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από
κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης
συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και διευκρινίζουν
το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
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Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 16 και
το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι
αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι
κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού
προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών που
έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική
ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση των
συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού
µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές
Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις
στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική
γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρµόζοντας την
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις
απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των προτύπων. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόµενης
φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο στόχος των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2017)
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Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως
εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των
∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι
σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο
προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια ουσιαστικά αναµορφωµένη
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB
ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο
µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») – για
την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον
σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά
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εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.
3.2.1. Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε
εκτιµήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά
που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:
•

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων

Η ∆ιοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούµενη ως τη λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων ή διαθέσιµη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως
διακρατούµενες ως τη λήξη, η ∆ιοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα
το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρεία
κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί
κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως
αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η
∆ιοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως
κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι
µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς της
∆ιοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όλες οι
άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση.
•

Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µείον τις προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σε αυτήν
ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση εµπορικών
απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών,
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οι οποίες προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη
στα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
•

Απαξίωση των αποθεµάτων

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κίνηση
στην αγορά. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές
ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που
εµφανίζονται.

•

Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηµατοδοτική

Οι µισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου στοιχείου
παραµένουν στον εκµισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται
για

την

εξόφληση

των

δόσεων

των

ανωτέρω

µισθώσεων

καταχωρούνται

στην

κατάσταση

αποτελεσµάτων. Οι µισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των µισθωµένων παγίων χαρακτηρίζονται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
3.2.2. Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και
τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε
αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό
εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες
εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε
συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο
µέλλον. Κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις
που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, είναι συνεπείς
µε αυτές που εφαρµόστηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2014. Σε συνέχεια
των παραπάνω και ειδικότερα για τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 σηµειώνονται τα ακόλουθα:
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•

Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας

Η Εταιρεία διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν αποµείωση της υπεραξίας και ενδιάµεσα, όταν τα
γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης (π.χ. µία σηµαντική δυσµενής αλλαγή
στο εταιρικό κλίµα ή µία απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας). Ο καθορισµός της ύπαρξης
αποµείωσης απαιτεί την αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας την
µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιµο και απαραίτητο,
χρησιµοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασµού της αγοράς, προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα
αποτελέσµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Εφαρµόζοντας αυτή τη µεθοδολογία, η Εταιρεία
βασίζεται σε µία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά
αποτελέσµατα, τα µελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονοµικές προεκτάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς.
Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει αποµείωση της υπεραξίας, τότε η µέτρηση της
αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή άυλο περιουσιακό
στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών η οποία αναφέρεται
ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
•

Φόροι εισοδήµατος

Η ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από τις εγχώριες φορολογικές αρχές. Για
τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των
επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές
καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη
φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
•

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να
ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης
καθώς και από την εµπειρία της Εταιρείας σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις
γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους
πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη
ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Οι προβλέψεις Περιβαλλοντικών
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Υποχρεώσεων απεικονίζονται στα ποσά των εκροών που αναµένεται να απαιτηθούν προκειµένου να
διακανονιστεί η υποχρέωση.
•

Ενδεχόµενα γεγονότα

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση
της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων
που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους
κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια
µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της Εταιρείαςστο µέλλον.
3.3 Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα
Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη κατόπιν υπουργικής απόφασης στην καταβολή τελών µεταλλείων
αναδροµικά από το έτος 2013. Η εκτιµώµενη ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται σε περίπου 0,5 €/tn. Από
τον Ιούνιο του 2015 έχει διακοπεί η µεταφορά µεταλλεύµατος στην Αλουµίνιον της Ελλαδος Β.Ε.Α.Ε.
µέσω πλοίου χρησιµοποιώντας τη σκάλα φόρτωσης της εταιρείας Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.
3.4 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (λειτουργικό
νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που
είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασµών.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι
διαφορές της εύλογης αξίας.
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3.5. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα
άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Προκειµένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόµενοι λειτουργικοί τοµείς,
η ∆ιοίκηση στηρίζεται στους επιχειρηµατικούς τοµείς δραστηριότητας της, που βασικά αντιπροσωπεύουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει η Εταιρεία. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τοµείς, η
διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών τοµέων ξεχωριστά µε σκοπό
τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης.
3.6. Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση
των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πώληση αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών, και
όταν τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο
επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων στοιχείων (αντισταθµιστικά
οφέλη):
Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόµενων χρήσεων και
αποσβένεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της χρήσης ανάλογα µε τον ρυθµό εκτέλεσης των
συµβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγµα.
Έσοδα από µερίσµατα
Τα έσοδα από τα µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους.
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Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά τη χρήση
της υπηρεσίας ή την ηµεροµηνία δηµιουργίας του. ∆απάνες για εγγυήσεις αναγνωρίζονται και χρεώνονται
σε βάρος της σχετικής πρόβλεψης όταν το αντίστοιχο έσοδο αναγνωριστεί. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
Κόστος δανεισµού : Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, όπου
και περιλαµβάνονται τα τραπεζικά έξοδα και προµήθειες.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Όποια διαφορά προκύψει µεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας
εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια του δανεισµού.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις που η Εταιρεία
έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.7. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται αρχικά στο κόστος κτήσης του. Μετά την αρχική αναγνώριση,
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις του και
οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης που έχει τυχόν προκύψει.
Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισµικό κεφαλαιοποιούνται µε βάση τις δαπάνες για την
απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη
συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισµικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία αυτές
πραγµατοποιούνται.
Η ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι είτε περιορισµένη είτε απεριόριστη ανάλογα µε
την φύση τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένονται κατά την
ωφέλιµη ζωή τους και η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο προς χρήση και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα στην κατηγορία των λειτουργικών εξόδων.
Η περίοδος και η µέθοδος απόσβεσης αναθεωρούνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Εάν η
προσδοκώµενη ωφέλιµη ζωή ή ο προσδοκώµενος ρυθµός ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών
ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο έχουν µεταβληθεί, η περίοδος απόσβεσης ή η
µέθοδος µεταβάλλονται αντίστοιχα. Τέτοιες µεταβολές αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές σε
λογιστικές εκτιµήσεις.
(α)

Λογισµικό
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Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται
από 1 έως 5 χρόνια.
(β)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά προκύπτουν.

Τα έξοδα που

προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραµµάτων (και σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές νέων ή
βελτιωµένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν
στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.

Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους

λογαριασµούς εξόδων µόλις αυτά προκύπτουν.

Έξοδα ανάπτυξής τα οποία σε προηγούµενες

οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε
µεταγενέστερη οικονοµική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται
από την εκκίνηση της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης
κατά την περίοδο των αναµενόµενων ωφελειών του προϊόντος.
(γ)

∆απάνες Προσπέλασης & Αποκατάστασης

Τα έξοδα προσπέλασης και αποκατάστασης αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις εφ’ όσον
προσφέρουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και η απόσβεση τους γίνεται βάση της µεθόδου
των µονάδων παραγωγής.
(δ)

∆ικαιώµατα Εκµετάλλευσης Ορυχείων

Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων αφορούν δικαιώµατα τα οποία έχει αποκτήσει η Εταιρεία για την
εξόρυξη µεταλλευτικών αποθεµάτων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Στο κόστος των δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης εκτός της τιµής απόκτησης των δικαιωµάτων έχει αναγνωρισθεί και κάθε κόστος που
αφορά την αρχική εκτίµηση του κόστους αποκατάστασης του χώρου όπου γίνονται εργασίες, δέσµευση
που έχει αναλάβει η Εταιρεία είτε κατά την απόκτηση του δικαιώµατος είτε ως συνέπεια της χρήσης του
για συγκεκριµένη περίοδο. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία δεν
υπερβαίνει τα 10 έτη.
3.8. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως, µείον,
κατ’ αρχήν τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
που αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να
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επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
Το κέρδος ή η ζηµιά από τη διάθεση των εδαφικών εκτάσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του
καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα.
Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί µε τη σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
περιουσιακών στοιχείων.
Οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων ακινητοποιήσεων συνοψίζονται παρακάτω:
•
•

Κτίρια 8-20 χρόνια

Μηχανολογικός εξοπλισµός 7-14 χρόνια
•
•

Αυτοκίνητα 5-10 χρόνια

Λοιπός εξοπλισµός 3-20 χρόνια

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του
προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων
υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
3.9. Μισθώσεις
Εταιρεία ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από
την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές
µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ
της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε
µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.
Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
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µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της
διάρκειας µίσθωσής τους.
Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του
ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές
που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Εταιρεία ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των
µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της
παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από
την

εκµίσθωση

αναγνωρίζεται

στα

αποτελέσµατα

χρήσης

κατά

τη

διάρκεια

της

µίσθωσης

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική
απόδοση.
Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις
του ισολογισµού.

Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση

συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν
κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της
περιόδου της µίσθωσης.
3.10. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται
στα αποτελέσµατα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι
το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω
µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική
αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το
ανακτήσιµο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου
ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που
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αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση
του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
3.11. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια
άλλη επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε
βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται
τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά
που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν
µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία,
µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
ii) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και
Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το
κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις
µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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3.12. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν. Το κόστος
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα
θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άµεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα µέρος
γενικών εξόδων που σχετίζεται µε την παραγωγή, το οποίο απορροφάται µε βάση την κανονική
δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη.
Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους
κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή
πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που
είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε
τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου.
3.13. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την
πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο
ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η
οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα
αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
3.14. Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από
τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό
των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα
ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς
τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου
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εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες
χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος
ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση
ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση
αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι
µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης
περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης.
3.15. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο
καθώς και βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και
τραπεζικές καταθέσεις µε ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
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3.16. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί.
Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε
την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της
επιχειρήσεως

που

αποκτάται.

Κατά

την

απόκτηση

ιδίων

µετοχών,

το

καταβληθέν

τίµηµα,

συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων σε
ιδιαίτερο “Αποθεµατικό Ιδίων Μετοχών”.
3.17. Παροχές σε εργαζοµένους
3.17.1. Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση
µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
3.17.2. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής
και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της
υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η Εταιρεία έχει καθορίσει προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.
•

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών

Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν εµπίπτει σε
πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθορίζουν ένα
ποσό παροχών που ο εργαζόµενος θα λάβει µε την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώµενο από
παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζηµίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του
ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

39

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
∆εδοµένης της κατάστασης της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή των ιδιαιτέρως διευρυµένων spreads των
Ελληνικών οµολόγων λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά και του µακροχρόνιου χαρακτήρα της
πρόβλεψης της αναλογιστικής υποχρέωσης, το επιτόκιο προεξόφλησης θα έπρεπε να καθοριστεί σε
χαµηλότερη τιµή από τις µέσες τιµές των αποδόσεων των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τον
∆εκέµβριο του 2015.
∆οθέντος ότι το επιτόκιο προεξόφλησης κατά την 31/12/2014 ήταν 2,50% και βάσει των
προαναφερόµενων λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 2,00%.
Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο σε κρατικά
οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές προς τους
εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες προβλέψεις.
Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, όπως η ηλικία, τα
έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που
αφορούν την περίοδο περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες εταιρικές
Καταστάσεις Αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό
χρηµατοοικονοµικό κόστος και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19R, το οποίο
περιλαµβάνει µια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών,
µεταξύ άλλων:

-

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική

εξαίρεση τους από τα αποτελέσµατα της χρήσης,
-

τη µη αναγνώριση πλέον των αναµενόµενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράµµατος

στα αποτελέσµατα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόµενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που
χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών,
-

την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσµατα της χρήσης την νωρίτερα εκ των

ηµεροµηνιών τροποποίησης του προγράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η
τερµατική παροχή,
-

λοιπές αλλαγές περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση.
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3.18 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η
εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της
υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.
3.19 ∆ιανοµή Μερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
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4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Οι

δραστηριότητες

της

Εταιρείας

δηµιουργούν

πολλαπλούς

χρηµατοοικονοµικούς

κινδύνους

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, διακυµάνσεων των τιµών
της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της
Εταιρείας, στοχεύει στον περιορισµό ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα της, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και είναι
εναρµονισµένες µε την ευρύτερη πολιτική της Εταιρείας όπου ανήκει. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων
εφαρµόζεται από το τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της Εταιρείας όπου ανήκει η Εταιρεία (Corporate
Treasury Department) το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών. Η Κεντρική υπηρεσία ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους που δηµιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
4.1 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια
άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα,
υπεραναλήψεις σε τράπεζες, βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας
διαπραγµατεύσιµα στην χρηµαταγορά, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές, επενδύσεις σε µετοχές,
µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις από µισθώσεις.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
2015
2014

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

29.166
29.166

60.403
60.403

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

4.939.210

2.851.282

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

209.220
5.160.868

689.475
3.554.406

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

4.413.119
4.413.119

3.785.433
3.785.433
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4.2 Κίνδυνος Αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο
(ii) Κίνδυνος τιµών εµπορευµάτων
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών εµπορευµάτων καθώς έχει συνάψει συµβόλαιο µε την µητρική
εταιρεία του οµίλου Μυτιληναίος Α.Ε. και µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. για την πώληση του
συνόλου της παραγωγής της.
(iii) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε διακυµάνσεις επιτοκίου αφορούν κυρίως στα
διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα µετρητά του σε λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας ώστε να
διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση. Από την
ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης δεν προκαλεί κάποια
µείωση στα καθαρά αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
4.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε
αυτήν µέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηµατοοικονοµικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο
από πελάτες.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους,
καθώς βασικός πελάτης της Εταιρείας είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Μυτιληναίος Α.Ε. και η
Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, καθώς και σε άλλα
βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε
µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
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(Ποσά σε €)
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Μη ληξιπρόθεσμες
0-3 μήνες
3-6 μήνες 6-12 μήνες
> 1 έτος
και μη απομειωμένες

Σύνολο

2015

1.280.268

-

-

-

3.421.374

4.701.643

2014

-

-

-

-

2.332.284

2.332.284

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται µε την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση της δραστηριότητας και της
ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείµενο διαχείρισης µέσω
προσεκτικής παρακολούθησης των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση
να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες επιχειρηµατικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισµού των ταµειακών εισροών
που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών τα οποία
τηρεί.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε €)
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
3.812.455
Λοιπές Υποχρεώσεις
293.511
307.153
Σύνολο
4.105.966
307.153
(Ποσά σε €)
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2014
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
3.270.728
Λοιπές Υποχρεώσεις
514.706
Σύνολο
3.785.433
-

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
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Σύνολο
3.812.455
600.664
4.413.119

Σύνολο
3.270.728
514.706
3.785.433
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5. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα
Η ∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. αναγνωρίζει ένα επιχειρηµατικό τοµέα (Μεταλλουργία - Αλουµίνα) ως τον
λειτουργικό της τοµέα. Ο ανωτέρω λειτουργικός τοµέας είναι αυτός που χρησιµοποιείται από τη ∆ιοίκηση
της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης λαµβάνονται µε
βάση τα λειτουργικά αποτελέσµατα του τοµέα αυτού, τα οποία χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της
αποδοτικότητας του.
5.1. Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή
Οι πωλήσεις της Εταιρείας και τα µη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού (εκτός από χρηµατοοικονοµικά
µέσα, επενδύσεις, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από
την υπηρεσία) κατανέµονται ανά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι:

Πωλήσεις
(Ποσά σε €)
Ελλάδα

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Μη Κυκλοφοριακά
Στοιχεία Ενεργητικού
Πωλήσεις
2015

Μη Κυκλοφοριακά
Στοιχεία Ενεργητικού
2014

19.447.776

15.338.451

18.499.963

13.068.394

Ευρωπαϊκή Ένωση

-

-

-

-

Λοιπές Χώρες

-

-

-

-

19.447.776

15.338.451

18.499.963

13.068.394

Γεωγραφικός Τομέας

Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τοµείς της Εταιρείας συµφωνούν µε τα
βασικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως εξής:

(Ποσά σε €)
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Πωλήσεις

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
19.198.315

18.315.011

102.316

114.498

147.145
19.447.776

70.453
18.499.963
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις αναλύονται
ως εξής :

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Οικόπεδα
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και
Ακινητοποιήσεις
& Κτίρια & μηχ/κός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση

Μικτή λογιστική αξία

5.166.125

12.402.887

1.142.325

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2014

3.938.240
1.227.886

11.994.861
408.026

999.360
142.965

Μικτή λογιστική αξία

5.168.965

12.386.580

1.169.896

291.009

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2014

4.043.625
1.125.341

12.151.662
234.918

1.047.848
122.048

- (17.243.134)
291.009
1.773.316

Μικτή λογιστική αξία

5.157.651

12.382.708

1.171.672

- 18.712.030

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015

4.111.868
1.045.783

11.966.298
416.410

1.096.519
75.153

- (17.174.685)
- 1.537.345

(Ποσά σε €)
Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2014

Οικόπεδα
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και
Ακινητοποιήσεις
& Κτίρια & μηχ/κός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση
1.227.886
408.026
142.965
83.637

Προσθήκες

2.840

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2014

Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015

- (16.932.461)
83.637
1.862.514

27.571
-

(105.385)
1.125.341

(203.108)
234.918

(48.487)
122.048

93.977

19.016.450

Σύνολο
1.862.514
267.782

207.372

-

-

18.794.975

83.637

-

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις

30.000

Σύνολο

1.776

-

-

-

(356.980)
1.773.316

291.009

95.753

-

(21.777)

(1.827)

-

(35.000)

(58.604)

(102.878)

(121.570)

(48.671)

-

(273.120)

210.911
416.410

75.153

(256.009)
-

45.098
1.045.783

1.537.345

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισµού.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης για την Εταιρεία οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
ανήλθαν στο ποσό των € 95.7530.
Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 6.13 και 6.14.
6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε εσωτερικώς δηµιουργούµενα πάγια λόγω της
υποχρέωσης της εταιρείας για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των
ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν:

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
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(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Αποκατάσταση
Δικαιώματα
Εδαφικών Εκτάσεων & Λοιπά Άυλα

Λογισμικά

Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία

285.058

52.554.448

23.571.568

76.411.074

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2014

285.058
1

44.447.039
8.107.409

22.582.335
989.233

67.314.432
9.096.642

Μικτή λογιστική αξία

285.420

55.933.692

23.571.568

79.790.680

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2014

285.085
335

45.603.532
10.330.160

22.606.986
964.582

68.495.602
11.295.078

Μικτή λογιστική αξία

285.420

59.777.112

23.571.568

83.634.100

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015

285.193
227

46.916.165
12.860.947

22.631.636
939.932

69.832.994
13.801.106

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Αποκατάσταση
Δικαιώματα
Λογισμικά Εδαφικών Εκτάσεων & Λοιπά Άυλα
1
8.107.409
989.233

Σύνολο
9.096.642

(Ποσά σε €)
Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2014
Προσθήκες

362

3.379.244

Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2014

(27)
335

(1.156.493)
10.330.160

Προσθήκες

-

Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015

(109)
227

(24.651)
964.582

3.843.420

-

(1.312.633)
12.860.947

(24.651)
939.932

3.379.606
(1.181.170)
11.295.078
3.843.420
(1.337.392)
13.801.106

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 6.13 και 6.14.
6.3. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη
χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στην χώρα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.
Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την
31η ∆εκεµβρίου 2015. Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας πριν τον συµψηφισµό τους έχουν ως κάτωθι:
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015

(Ποσά σε €)

Αναγνωρισμένο
Αναγνωρισμένο Στα
Υπόλοιπο Στην Κατάσταση
Ίδια Κεφάλαια
Έναρξης
Λογαριασμού
Μέσω Κατάστασης
Αποτελεσμάτων Συνολικού Εισοδήματος

Υπόλοιπο
Λήξης

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

387.174

(1.741.771)

-

(1.354.597)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Αναβαλλόμενη φορολογία απο φορολογικές ζημιές
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις

483.488
106.132
976.794
976.794

60.165
261.736
(1.419.870)
304.628
(1.115.242)

-

543.653
367.868
(443.076)
304.628
(138.448)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
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Αναβαλλόμενες Αναβαλλόμενες
Φορολογικές
Φορολογικές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

543.653
367.868
911.521
304.628
1.216.149

(1.354.597)
(1.354.597)
(1.354.597)
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2014
Αναγνωρισμένο
Αναγνωρισμένο Στα
Υπόλοιπο Στην Κατάσταση
Ίδια Κεφάλαια
Έναρξης
Λογαριασμού
Μέσω Κατάστασης
Αποτελεσμάτων Συνολικού Εισοδήματος

(Ποσά σε €)
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις

Υπόλοιπο
Λήξης

Αναβαλλόμενες Αναβαλλόμενες
Φορολογικές
Φορολογικές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

308.242

78.932

-

387.174

387.174

-

410.774
155.959
874.975

72.714
(49.827)
101.819

-

483.488
106.132
976.794

483.488
106.132
976.794

-

6.4. Ανάλυση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Δοσμένες Εγγυήσεις

29.166

60.403

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

29.166

60.403

6.5. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται παρακάτω:

(Ποσά σε €)
Τελικά προϊόντα
Λοιπά
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για κατεστραμμένα, και καθυστερημένα αποθέματα:
Αποθέματα - Συνολική αξία

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
30
31
1.710.815
1.654.506
1.710.846
1.654.537
(129.234)
1.581.611

(129.234)
1.525.303

Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαµβάνεται
στο κόστος πωληθέντων ανήλθε σε € 2.496 χιλ.
Η Εταιρεία δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα.
Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας πώλησης των αποθεµάτων η διοίκηση λαµβάνει υπόψη της τα
πιο αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η εκτίµηση.
Το βασικό κοµµάτι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν είναι υποκείµενο σε συνεχείς τεχνολογικές
αλλαγές οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαξίωση των αποθεµάτων της. Η µελλοντική ανάκτηση
της λογιστικής αξίας των αποθεµάτων δεν επηρεάζεται από τις τιµές προϊόντων άλλων τοµέων. Τα δύο
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ανωτέρω γεγονότα δεν αποτελούν παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά την αξία των
αποθεµάτων της Εταιρείας την επόµενη χρήση.
6.6. Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι Πελάτες και οι λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους

4.640.390

2.324.477

7.807

7.807

4.648.197

2.332.284

53.445

Σύνολο

-

4.701.643

2.332.284

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών
των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς
η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση
τους. H Εταιρεία δεν έχει καθυστερούµενες απαιτήσεις για τις οποίες να έχει σχηµατίσει αντίστοιχη
πρόβλεψη για το ενδεχόµενο µη είσπραξης τους.
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Χρεώστες Διάφοροι

116.029

99.181

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο

121.539

393.520

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - Πρoπληρωθέντα έξοδα
Σύνολο
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6.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα
Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

(Ποσά σε €)
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos
Σύνολο

596

2.849

208.625

686.626
-

-

209.220

689.475

6.8. Ίδια Κεφάλαια
6.8.1. Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 3.718.800.
6.8.2. Άλλα αποθεµατικά
Η µεταβολή των λοιπών αποθεµατικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2014,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Αφορολόγητα &
Αποθεματικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Αποθεματικό
Φορολ. Κατά Ειδικό
δικ. προαίρ. αγοράς Αναλογιστικών
Αποθεματικό
Αναπρ. Παγίων
Τρόπο Αποθεματικά
μετοχών από προσωπ. Κέρδών/Ζημιών
1.253.989

7.236.522

49.820

34.502

(208.976)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

-

-

-

-

(18.434)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2014

1.253.989

7.236.522

49.820

34.502

(227.410)

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2015,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Αφορολόγητα &
Αποθεματικό
Αποθεματικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Φορολ. Κατά Ειδικό
δικ. προαίρ. αγοράς Αναλογιστικών
Αποθεματικό
Αναπρ. Παγίων
Τρόπο Αποθεματικά
μετοχών από προσωπ. Κέρδών/Ζημιών
1.253.989

7.236.522

49.820

34.502

(227.410)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

-

-

-

-

(57.311)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2015

1.253.989

7.236.522

49.820

34.502

(284.721)

Σύνολο

8.365.856
(18.434)
8.347.422

Σύνολο

8.347.422
(57.311)
8.290.111

Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να
σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου
µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του
τακτικού αποθεµατικού.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο
επενδύσεις και δεν διανέµονται.
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Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’
ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συµµετοχών εισηγµένων και µη εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι µη φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή.
Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην
περίπτωση διανοµής τους.
6.9. Παροχές Συνταξιοδότησης
Το ποσό των υποχρεώσεων στον Ισολογισµό που αφορά αποζηµιώσεις σε εργαζοµένους αναλύεται ως
ακολούθως:
(Ποσά σε €)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
1.874.666
1.859.569
1.874.666
1.859.569

Το τρέχον µέρος αυτών των υποχρεώσεων αντιπροσωπεύουν τις υποχρεώσεις της ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε τωρινούς και προηγούµενους εργαζόµενους οι οποίες αναµένονται να
διακανονιστούν κατά την διάρκεια του 2016. Αυτές οι υποχρεώσεις προέρχονται κυρίως από
δεδουλευµένα δικαιώµατα εορτών και καταβολές συντάξεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Αφού
κανένας από τους εργαζόµενους δεν δικαιούται πρόωρη τακτοποίηση των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων, το
υπόλοιπο ποσό των υποχρεώσεων συνταξιοδότησης θεωρείται µακροπρόθεσµο.
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Ποσο που επιβάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Προγράμματα μη χρημ/νων υποχρεώσεων
31/12/2015
31/12/2014
24.810
23.059
46.489
64.066
61.486
27.566
132.786
114.691

Τα ποσά των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα έχουν ως
ακολούθως:

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπο αρχής έτους
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI
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Οι µεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισµένα προγράµµατα παροχών έχουν ως
εξής:

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπο έναρξης
Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Παροχές πληρωθείσες
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτέλεσμα Διακανονισμών
Υπόλοιπο τέλους

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Προγράμματα μη χρημ/νων υποχρεώσεων
31/12/2015
31/12/2014
1.859.569
1.830.444
57.311
18.434
(175.000)
(104.000)
24.810
23.059
46.489
64.066
61.486
27.566
1.874.666
1.859.569

Για τον καθορισµό της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση, χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες αναλογιστικές
παραδοχές:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31/12/2015

31/12/2014

2,00%
1,50%
2,50%

2,50%
1,50%
2,50%

6.10. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νοµικές ή
τεκµαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης
τους µέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Οι
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται
προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση
των τοποθεσιών εκσκαφής και εξόρυξης. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονοµικών οφελών.
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προβλέψεων που έχει διενεργήσει η Εταιρεία την 31/12/2015 και
την 31/12/2014 :

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

52

∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

(Ποσά σε €)
01/01/2014
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31/12/2014
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31/12/2015
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
Περιβαλλοντική
Φορολογικές
αποκατάσταση
υποχρεώσεις
582.661
165.000
(174.462)
408.199
165.000
408.199
165.000
1.039.094
(178.783)
1.268.509
165.000
1.268.509
165.000
-

Σύνολο
747.661
(174.462)
573.199
573.199
1.039.094
(178.783)
1.433.509
1.433.509
-

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιµώµενης δαπάνης για
αποκατάσταση των λατοµείων µετά από την παύση της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόµοιων
υποχρεώσεων.
Φορολογικές Υποχρεώσεις. Αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη µελλοντικών διαφορών από
φορολογικούς ελέγχους.
Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διάφορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν είναι
σηµαντικός για την Εταιρεάι καθώς και για ενδεχόµενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρούσες
δεσµεύσεις.
6.11. Εµπορικές Υποχρεώσεις
Όλες οι υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. Οι εύλογες αξίες των εµπορικών και λοιπών
υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσµης διάρκειας τους, η
∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, αποτελούν µία λογική
προσέγγιση των εύλογων αξιών. Η ανάλυση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Προμηθευτές

3.812.455

3.270.728

Σύνολο

3.812.455

3.270.728

6.12. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου

-

-

Υποχρεώσεις από Φόρους

123.198

274.632

Σύνολο

123.198

274.632

6.13. Λοιπές Υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

(Ποσά σε €)
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
90.091

82.572

Δεδουλευμένα έξοδα

307.315

219.474

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

184.970

195.464

18.288

17.196

600.664

514.706

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

6.14. Κόστος πωληθέντων
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας έχει ως ακολούθως :

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

3.336.294

3.348.660

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο

2.496.238

3.022.013

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

6.969.750

7.076.861

Παροχές τρίτων

875.620

809.105

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων

125.014

158.239

23.100

22.023

244.813

157.451

1.043.281

500.213

273.120

352.699

1.133.959

986.339

16.521.189

16.433.604

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
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6.15. Άλλα λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα
Καµία ζηµιά αποµείωσης δεν αναγνωρίστηκε στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία για τις
περιόδους πληροφόρησης που παρουσιάζονται.

(Ποσά σε €)
Έσοδα από Επιδοτήσεις

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
128.232

Αποζημιώσεις

-

5.036

Έσοδα από Ενοίκια

16.840

17.094

Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

91.877

120.032

7.400

17.081

Λοιπά

178.890

174.763

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

423.239

334.006

Κέρδη από πώληση παγίων

(Ποσά σε €)
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών
Ζημιά από πώληση παγίων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
5

274

58.604

-

Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών

238.932

237.051

Λοιποί φόροι

112.834

90.491

Αποζημιώσεις

4.630

8.150

415.004

335.965

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Για τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα έτη 2015 και 2014 και τις επιπτώσεις αυτών στα
αποτελέσµατα παρατίθεται αναλυτικές επεξηγήσεις στην Έκθεση του ∆.Σ. και στη σηµείωση 4 για τη
διαχείριση κινδύνων.

6.16. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης / έρευνας

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

6.635

6.635

Έξοδα διάθεσης

6.635

6.635
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(Ποσά σε €)
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
100.679

102.495

40.873

153.480

6.222

10.651

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Έξοδα διοίκησης

(Ποσά σε €)

309
15.153

18.407

2.320

370

37.631

25.063

203.186

310.465

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Κόστος αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπά διάφορα έξοδα
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

-

-

1.456

129.850

147.451

8.680

5.455

138.531

154.362

6.17. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα περιλαµβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά µε τόκους, εκτός από τους
τόκους που προέρχονται από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Τα ακόλουθα ποσά έχουν συµπεριληφθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Τραπεζικές καταθέσεις

771

853

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

771

853

(Ποσά σε €)
Τραπεζικά δάνεια

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
265

975

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

2.636

2.557

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

2.900

3.532
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6.18. Φορολογία Εισοδήµατος
Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στα κέρδη
των ενοποιηµένων εταιρειών. Η σχέση µεταξύ του αναµενόµενου φορολογικού εξόδου, βασιζόµενου στον
πραγµατικό φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας, και του φορολογικού εξόδου που πραγµατικά
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων, έχει ως εξής:

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Φόρος χρήσης
Φόρος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Λοιποί Φόροι

-

77.630

(77.630)
1.115.242

(101.819)

54.729

58.476

Σύνολο

1.092.340

34.288

Κέρδη προ φόρων

2.584.340

1.590.259

Συντελεστής Φόρου
Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού συντελεστή
Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - Αλλαγή φορολογικού συντελεστή

29%
749.459

Φόροι τέλη Ακίνητης Περιουσίας
Λοιπά
Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση

413.467

(112.707)

-

-

(76.660)

Φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά
Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες

26%

203.000
54.729
197.860
1.092.340

96.184
58.476
(457.180)
34.288

Με αφετηρία τη χρήση 2011 και σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, οι εταιρείες των
οποίων οι Οικονοµικές Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, υπόκεινται και σε φορολογικό έλεγχο από Νόµιµο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο και λαµβάνουν ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης. Για να θεωρηθεί η χρήση
περαιωµένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία η οποία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από νόµιµο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβε εντός του
2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν
διαφορές.
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Για τη χρήση 2014, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί µε
το Ν.4262/2014. Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και
χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόµιµους ελεγκτές χωρίς να προκύψουν
διαφορές. Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόµιµους ελεγκτές και δεν
αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν
ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
6.19. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(Ποσά σε €)
Κέρδη Περιόδου
Προσαρμογή για:
Φόρο

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
1.492.000
1.555.971
1.092.340

34.288

273.120

356.980

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

1.337.392

1.181.170

Προβλέψεις

(178.783)

(174.462)

51.204

(17.081)

'Εσοδα τόκων

(771)

(853)

'Εξοδα τόκων

2.900

3.532

2.577.402

1.383.574

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

(56.309)

46.591

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

(2.055.480)

(554.878)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

499.154

1.762.447

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

(42.214)

10.691

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων

Σύνολο
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης:

Σύνολο
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(1.654.848)

1.264.851

2.414.554

4.204.396

6.20. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, υλικά, αποθέµατα και υπηρεσίες προέρχονται από έναν
αριθµό συνεταίρων της Εταιρείας. Αυτές οι συναλλαγές περιλαµβάνουν εταιρείες στις οποίες υπάρχει
συµµετοχή και εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ελφοί
∆ίστοµον Α.Μ.Ε. Οι συναλλαγές µε αυτές τις εταιρείες πραγµατοποιούνται σε καθαρά εµπορική βάση, ενώ
δεν πραγµατοποιούνται επιχειρηµατικές συναλλαγές. Η ∆ελφοί ∆ίστοµον Α.Μ.Ε. δεν συµµετείχε σε καµία
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συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχοµένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όµιλο στον οποίον
συµµετέχει, ή τις εταιρείες και τα άτοµα που συνδέονται στενά µε αυτόν, και δεν αποσκοπεί να
συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές,
της Εταιρείας και µελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 :
Συναλλαγές µε µέλη της ∆ιοίκησης :

(Ποσά σε €)

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί και Αμοιβές Δ.Σ.
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

114.645

226.072

20.135

21.180

134.781

247.252

9.384

5.790

144.165

253.042

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Σύνολο

Συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη :

(Ποσά σε €)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Μητρική
Σύνολο
Αγορές Υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
4.626.275
13.501.414
18.127.689

2.248.733
14.385.929
16.634.662

43.021
43.021

60.839
60.839

14.750
678.292
693.043

8.909
351.575
360.484
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
(Ποσά σε €)
31/12/2015
31/12/2014
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Μητρική
43.355
1.294.981
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
4.356.374
Σύνολο
4.399.729
1.294.981
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Μητρική
3.996
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
189.133
Διευθυντικά Στελέχη
2.064
Σύνολο
195.193

1.603
132.489
112.147
246.239

Οι αµοιβές των βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών περιλαµβάνουν ετήσιες αµοιβές και bonus το οποίο
προσανατολίζεται στην επίτευξη των καθορισµένων στόχων. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του
∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και τις οικογένειές τους.
6.21. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας είναι :

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
56
57
26
28
82
85

6.22. Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Ορισµένες νοµικές απαιτήσεις έχουν εγερθεί κατά της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης. Εκτός των
περιπτώσεων στις οποίες σχηµατίζονται προβλέψεις (βλέπε σηµείωση 6.10), η διοίκηση δεν θεωρεί ότι οι
απαιτήσεις των αντίδικων είναι βάσιµες και ότι η πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζηµιώσεων είναι
µηδαµινές.
6.23. ∆εσµεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης – η Εταιρεία ως µισθωτής
Το ποσό του εξόδου των µισθωµάτων που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα την παρούσα χρήση ανέρχεται
στο ποσό των € 30.916,27. Οι ελάχιστες µελλοντικές πληρωµές µισθωµάτων βάσει µη ακυρώσιµων
λειτουργικών µισθώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 αναλύονται ως ακολούθως :
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(Ποσά σε €)
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
> 5 έτη
Σύνολο Λειτουργικών Μισθώσεων

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
31/12/2015
31/12/2014
21.510
28.500
87.000
115.000
108.510
143.500

6.24. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές
Η εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως 2010. Για
τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία η οποία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από νόµιµο ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβε εντός του 2012, 2013
και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη
χρήση 2014, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί µε το
Ν.4262/2014. Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και
χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόµιµους ελεγκτές χωρίς να προκύψουν
διαφορές. Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόµιµους ελεγκτές και δεν
αναµένεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν
ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
6.25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΑ).
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ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες
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Ζ. ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ddmines.gr.
Στην ιστοσελίδα του Οµίλου - www.mytilineos.gr - υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή η παρούσα Ετήσια
Οικονοµική Έκθεση καθώς και τα Ετήσια ∆ελτία των προηγούµενων χρήσεων αλλά και άλλες σηµαντικές
πληροφορίες.

Σπυρίδων Κασδάς

Ματθαίος Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2015

∆ηµήτριος Στεφανίδης

Μέλος του
∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ιοικητικού Συµβουλίου
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