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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.

30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2015 2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.13 9.997.129,27 9.910.218,06
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.12 172.275,56 173.690,89
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.14 49.019,41 59.815,82
Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες 4.15 792.369,77 792.369,77
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.16 50.707,53 50.204,53

11.061.501,54 10.986.299,07

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ. 4.17 3.977.736,45 3.632.253,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.18 4.384.371,35 5.524.659,77
Λοιπές απαιτήσεις 4.19 814.936,51 307.622,97
Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 183,15 183,15
Tαμειακά διαθέσιμα 4.20 189.386,57 160.185,00

9.366.614,03 9.624.903,89

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 20.428.115,57 20.611.202,96
  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 4.21 2.090.725,00 2.090.725,00
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01
Λοιπά αποθεματικά 4.22 2.498.812,83 2.498.812,83
Αποτελέσματα εις νέον (ζημιές εις νέον) -1.032.550,75 -631.271,83

Σύνολο καθαρής θέσης 5.124.209,09 5.525.488,01
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 4.26 181.091,52 174.592,27
Λοιπές προβλέψεις 10.000,00 10.000,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.27 -48.090,11 99.622,53
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 646.980,87 672.457,44
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.124,18 27.124,18

817.106,46 983.796,42

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.23 4.504.067,45 4.040.045,50
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.24 43.126,90 47.413,96
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.25 9.939.605,67 10.014.459,07

14.486.800,02 14.101.918,53

Σύνολο υποχρεώσεων 15.303.906,48 15.085.714,95
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 20.428.115,57 20.611.202,96

 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων  3



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.

30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2015 2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.13 10.656.144,49 10.020.049,28
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.12 753.346,77 754.768,06
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.14 49.290,41 60.086,82
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.16 38.467,39 37.964,39

11.497.249,06 10.872.868,55
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ. 4.17 3.996.465,72 3.632.253,00
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.18 4.425.473,95 5.557.180,21
Λοιπές απαιτήσεις 4.19 932.266,67 315.005,78
Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 470,96 470,96
Tαμειακά διαθέσιμα 4.20 272.205,03 248.104,78

9.626.882,33 9.753.014,73

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 21.124.131,39 20.625.883,28
  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
Μετοχικό κεφάλαιο 4.21 2.090.725,00 2.090.725,00
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01
Λοιπά αποθεματικά 4.22 2.497.605,70 2.497.605,70
Αποτελέσματα εις νέον -1.808.438,63 -1.414.952,15
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 76.331,44 45.161,71

Σύνολο καθαρής θέσης 4.423.445,52 4.785.762,27
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 4.26 181.091,52 174.592,27
Λοιπές προβλέψεις 22.000,00 22.000,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.27 -241.636,26 -79.809,88
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 646.980,87 672.457,44
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.124,18 27.124,18

635.560,31 816.364,01

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.23 4.724.982,52 4.126.591,40
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.24 54.706,75 56.875,91
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.25 11.285.436,29 10.840.289,69

16.065.125,56 15.023.757,00

Σύνολο υποχρεώσεων 16.700.685,87 15.840.121,01
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 21.124.131,39 20.625.883,28

 
 
 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 4



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

Κύκλος εργασιών 4.11 12.414.934,30 13.810.929,76
Κόστος πωλήσεων 4.1 -11.052.138,37 -12.484.888,51
Μικτό κέρδος 1.362.795,93 1.326.041,25

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.2 634.699,06 734.080,90
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.4 -337.292,47 -308.170,32
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.3 -1.693.550,36 -1.835.432,62
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 4.5 -1.314,92 -18.045,27
Άλλα λειτουργικά έξοδα 4.6 -7.835,16 -17.709,47
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-42.497,92 -119.235,53

Κόστος χρηματοδότησης 4.9 -506.493,64 -418.002,58
Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων -548.991,56 -537.238,11

Φόρος εισοδήματος 4.10 147.712,64 96.705,36
Καθαρό κέρδος(ζημιά) (μετά από φόρους) -401.278,92 -440.532,75

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 -3.305,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους
-401.278,92 -443.838,45

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  4.28 -0,0960 -0,1061
Κέρδη προ φόρων ,χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσματων και 
συνολικών αποσβέσεων 214.256,10 83.041,85

 

Κύκλος εργασιών 4.679.941,36 5.220.860,73
Κόστος πωλήσεων -4.216.356,25 -4.691.086,27
Μικτό κέρδος 463.585,11 529.774,46

Άλλα λειτουργικά έσοδα 215.390,73 267.407,79
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -123.176,19 -74.173,39
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -600.883,15 -737.111,38
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -1.314,92 0,00
Άλλα λειτουργικά έξοδα -3.224,04 -7.592,96
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων -49.622,46 -21.695,48

Κόστος χρηματοδότησης -215.853,19 -167.708,31
Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων -265.475,65 -189.403,79

 
Φόρος εισοδήματος 113.878,95 34.274,20
Καθαρό κέρδος(ζημιά) (μετά από φόρους)

-151.596,70 -155.129,59
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 -1.118,24

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους -151.596,70 -156.247,83

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  -0,0363 -0,0374
Κέρδη προ φόρων ,χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσματων και 
συνολικών αποσβέσεων 36.936,15 50.573,86

01.07.2015- 
30.09.2015

01.07.2014- 
30.09.2014

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2015- 
30.09.2015

01.01.2014- 
30.09.2014

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

Έσοδα πωλήσεων 4.11 12.414.934,30 13.810.929,76
 Κόστος πωλήσεων 4.1 -10.979.654,49 -12.452.723,19
Μικτό κέρδος 1.435.279,81 1.358.206,57

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.2 634.699,06 735.484,49
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.4 -381.463,68 -330.575,90
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.3 -1.681.850,36 -1.825.682,62
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 4.5 -1.314,92 -18.045,27
Άλλα λειτουργικά έξοδα 4.6 -8.835,16 -18.037,86
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-3.485,25 -98.650,59

 
Κόστος χρηματοδότησης 4.9 -519.790,22 -427.654,20
Κέρδη πρό φόρων -523.275,47 -526.304,79

Φόρος εισοδήματος 4.10 160.958,72 74.920,19
Κέρδη (μετά από φόρους) -362.316,75 -451.384,60

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 -3.305,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους -362.316,75 -454.690,30

Τα κέρδη κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -393.486,48 -442.703,12
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 31.169,73 -8.681,48

-362.316,75 -451.384,60
 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -393.486,48 -446.008,82
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 31.169,73 -8.681,48

-362.316,75 -454.690,30

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  4.28 -0,0941 -0,1067
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 253.274,73 110.959,36

Έσοδα πωλήσεων 4.679.941,36 5.220.860,73
 Κόστος πωλήσεων -4.187.672,52 -4.672.970,63
Μικτό κέρδος 492.268,84 547.890,10

Άλλα λειτουργικά έσοδα 215.390,73 268.811,38
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -142.291,70 -79.855,75
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -596.983,15    -733.361,38
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -1.314,92 0,00
Άλλα λειτουργικά έξοδα -4.224,04 -7.592,96
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων -37.154,24 -4.108,61

Κόστος χρηματοδότησης -222.103,46 -170.953,92
Κέρδη πρό φόρων -259.257,70 -175.062,53

Φόρος εισοδήματος 136.132,89 11.602,97
Κέρδη (μετά από φόρους) -123.124,81 -163.459,56

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 -1.118,24
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους -123.124,81 -164.577,80

Τα κέρδη κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -145.902,31 -156.795,58
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 22.777,50 -6.663,98

-123.124,81 -163.459,56
 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -145.902,31 -157.913,82
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 22.777,50 -6.663,98

-123.124,81 -164.577,80

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  -0,0349 -0,0378
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 49.404,37 68.639,76

01.07.2015 - 
30.09.2015

01.07.2014 - 
30.09.2014

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2015 - 
30.09.2015

01.01.2014 - 
30.09.2014

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 6



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ )

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ το 
άρτιο

Λοιπα  
αποθεματικά

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων
Αύξηση/Μείωση 

ΜΚ
Μη διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές) Σύνολο

2.090.725,00 1.567.222,01 732.052,83 0,00 0,00 1.798.199,36 6.188.199,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους -443.838,45 -443.838,45

2.090.725,00 1.567.222,01 732.052,83 0,00 0,00 1.354.360,91 5.744.360,75

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -631.271,83 5.525.488,01

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου, μετά από φόρους -401.278,92 -401.278,92

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.032.550,75 5.124.209,09

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 01.01.2014

Υπόλοιπα, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 01.01.2015

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2015

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων  7



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  (Ενοποιημένα Στοιχεία)

Σημειώσεις Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Ίδιες 
μετοχές

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας Σύνολο

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 01.01.2014 2.090.725,00 1.567.222,01 0,00 730.845,70 1.016.672,45 43.371,33 5.448.836,49
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -446.008,82 -8.681,48 -454.690,30

2.090.725,00 1.567.222,01 0,00 730.845,70 570.663,63 34.689,85 4.994.146,19

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 01.01.2015 2.090.725,00 1.567.222,01 0,00 2.497.605,70 -1.414.952,15 45.161,71 4.785.762,27
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -393.486,48 31.169,73 -362.316,75

2.090.725,00 1.567.222,01 0,00 2.497.605,70 -1.808.438,63 76.331,44 4.423.445,52Υπόλοιπα κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Υπόλοιπα κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 8



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.9.15 01.01-30.09.2014
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 13.047.909,18 14.131.998,07
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα** 609.222,49 708.652,93
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 11.486.701,02 12.749.414,37
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 1.148.810,62 1.184.338,94
Πληρωμές τόκων 506.493,64 418.051,18
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 79.114,93 209.403,78
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 436.011,46 279.442,73
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 331.453,49 70.748,28
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00
Πληρωμές (εκταμιεύσεις) δανείων προς τρίτους 503,00 0,00
Εισπράξεις (αποπληρωμές) δανείων από τρίτους 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -331.956,49 -70.748,28
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από την έκδοση μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00
Πληρωμές προς την απόκτηση ιδίων μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00
Εισπράξεις από τη σύναψη δανείων και την έκδοση ομολόγων 0,00
Αποπληρωμές δανείων και ομολόγων 74.853,40 86.381,28
Μερίσματα 0,00
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -74.853,40 -86.381,28
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 160.185,00 302.944,82

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 189.386,57 425.257,99

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων  9



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

ΟΜΙΛΟΣ

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.9.15 01.01-30.09.2014
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 12.929.379,67 14.027.601,98
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα** 609.222,49 710.056,52
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 11.292.803,76 12.554.522,74
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 1.187.049,35 1.242.787,18
Πληρωμές τόκων 519.790,22 427.702,80
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 78.864,69 238.719,06
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 460.094,14 273.926,72
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 880.637,49 70.748,28
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ)
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ)
Πληρωμές (εκταμιεύσεις) δανείων προς τρίτους 503,00 0,00
Εισπράξεις (αποπληρωμές) δανείων από τρίτους
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -881.140,49 -70.748,28
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από την έκδοση μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων
Πληρωμές προς την απόκτηση ιδίων μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων
Εισπράξεις από τη σύναψη δανείων και την έκδοση ομολόγων 520.000,00
Αποπληρωμές δανείων και ομολόγων 74.853,40 86.381,28
Μερίσματα
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 445.146,60 -86.381,28
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 248.104,78 394.873,37

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 272.205,03 511.670,53

Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

 
Η εταιρεία Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και η θυγατρική της  (στο εξής όμιλος) 

δραστηριοποιούνται στους  κάτωθι τομείς: 

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος  ΑΕ,  στην παραγωγή αλεύρων. 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., στην εκμετάλλευση ακινήτου. 

Οι εγκαταστάσεις του ομίλου ευρίσκονται  στον νομό Αττικής. 

Η εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος  έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει την έδρα της στο Κερατσίνι (Λεωφ. Δημοκρατίας 3) και η 

διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι info@ksarantopoulos. gr. Οι οικονομικές καταστάσεις 

της 30.09.2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η Νοεμβρίου 2015. 

 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ). Στην Ενοποίηση 

των Εταιρειών περιλαμβάνονται οι παρακάτω Εταιρείες, των οποίων τα Διοικητικά 

Συμβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της Εταιρείας 

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και ο όμιλος ασκεί έλεγχο (Δ.Λ.Π. 27, 

Δ.Π.Χ.Α. 10):   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 20% ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

 

Δεν έχει αλλάξει η μέθοδος ενοποίησης. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να συμμετέχει η 

μητρική ή η θυγατρική άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό της. 

Την 30.06.2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΥΛΟΙ 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» 

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 1, παρουσιάζονται στην 

παράγραφο 4.29. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 

κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2.20. 

2.2  Nέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες   
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που 

ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να  έχει 

σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο 

του 2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 

Δεκεμβρίου 2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2015. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός 

υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο 

ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή 

αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα 

απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που 

καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 

λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 

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

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 

32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». 

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον 

ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 

«Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων 

ξεχωριστά. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί 

αλλά  είναι υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία και ο Όμιλος  δεν 

έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που 

συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. 

Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από 

τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης 

για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 
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ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο 

Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές 

του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο 

του 2013 και τον Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων 

τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 

Δεκεμβρίου 2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Φεβρουαρίου 2015. 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών 

αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους 

προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  

ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 

προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά 

στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 
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Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 

και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι  βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα 

ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 

Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ 

πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο 

πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της 

εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή 

της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, 

μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 

σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η 

υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει 

ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , 

χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να 

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και 

του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη 

έκθεση Διαχείρισης).Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και 

την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν 

πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική 

έκθεση είναι ελλιπής. 
ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, 

αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών 

καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να 

εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους 

κρίση, καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις 

γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους 

απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα 

έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών 

ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι 

ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
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την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής 

Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 

επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 

κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 

Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια 

συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  

μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία 

ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  

στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις)  –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή 

των εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων 

ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη 

εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της 

απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» 

όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί 

«επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριασμοί». 
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Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που 

προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε 

τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.   
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των 

«ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά 

πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες 

οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών 

παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο 

πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση 

του εσόδου. 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 

15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει 

έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο 

παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις 

συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3 Ενοποίηση 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο 

Όμιλος ελέγχει μία εταιρεία όταν εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από 

τη συμμετοχή του στην εταιρεία και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις 

μέσω του ελέγχου που ασκεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία 

κατά την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον Όμιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την 

ημερομηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των συγγενών 

ως άνω εταιρειών, ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της  

ολικής ενοποίησης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου. 
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Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, 

απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

2.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα  περιουσιακά στοιχεία 
Τα  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γήπεδα και 

ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία 

κατέχονται από την Εταιρεία με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή τους αλλά και για 

διοικητικούς σκοπούς. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που 

απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.   

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που 

περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία», 

κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες 

δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, πέρα 

από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα κατά 

τον χρόνο πραγματοποίησής τους.  

 Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, αρχίζει με 

την έναρξη χρησιμοποίησής του και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή μεταβίβασή του. 

Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός παγίου στοιχείου το οποίο παύει να 

χρησιμοποιείται, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί. Τα ενσώματα πάγια 

στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους.   

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων 

παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, που έχει ως 

εξής: 

Κτίρια 11-75 Έτη 

Μηχανήματα 15-50 Έτη 

Μεταφορικά μέσα  4-29 Έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  3-20 Έτη 

2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα γήπεδα και κτίρια, τα οποία κατέχει η 

Εταιρεία με σκοπό την είσπραξη μισθωμάτων ή  και την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται  στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει 

και τις δαπάνες συναλλαγής.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία δεν διαφέρει σημαντικά από την ωφέλιμη ζωή 

αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό                     
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« Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία».  

2.6  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως 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 εκτιμήθηκε στα 10 έτη. 

2.7 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή παραγωγής 

τους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την 

μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των 

ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό 

κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο 

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

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, 

αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

2.8 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες απεικονίζονται μειωμένες κατά τη ζημιά που προκύπτει από 

τις πιθανολογούμενες επισφάλειες.  

2.9 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
Το συναλλακτικό νόμισμα της  Μητρικής Εταιρείας  και του Ομίλου είναι το  Ευρώ. 

Σημαντικές  απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 

2.10 Συμψηφισμός 
Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

επιτρέπεται μόνον εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει τον συμψηφισμό 

των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο 

διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού 

που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό.  

2.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Όλα  τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την 

επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε χαρακτηρίζονται 

ως τέτοια από τη Διοίκηση, εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία, η οποία  διακρίνεται στις 

ακόλουθες δύο υποκατηγορίες: 

α)  Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς 

          Αφορούν αξιόγραφα (όπως μετοχές, χρεόγραφα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά 

αξιόγραφα), τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες 

διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου το οποίο 
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χαρακτηρίζεται από μία τάση επίτευξης βραχυχρόνιων κερδών.  

 Τα αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. 

Τα έξοδα επενδύσεων που έχουν ταξινομηθεί για εμπορικούς σκοπούς, δεν 

κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα αξιόγραφα για εμπορικούς 

σκοπούς αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Σε περίπτωση που η εύλογη αξία των 

αξιογράφων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, τα εν λόγω αξιόγραφα συνεχίζουν να 

αποτιμώνται στην αξία κτήσης.  

β) Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   

Η Εταιρεία δύναται να ταξινομεί οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό στοιχείο, κατά την 

αρχική καταχώρησή του, ως χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμώμενο στην εύλογη αξία του 

μέσω των αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις επενδύσεις σε μετοχικούς και λοιπούς τίτλους, 

οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα όταν μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή 

της αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική 

διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται 

εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στη Διοίκηση.  

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από τη διάθεση ή εξαγορά των ανωτέρω 

αξιογράφων αλλά και τα αποτιμώμενα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές 

στην εύλογη αξία τους, καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσµάτων χρήσης. Τα 

έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν τα εν λόγω αξιόγραφα, καταχωρούνται 

στον λογαριασμό αποτελεσµάτων χρήσης.  

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται είτε ως διαθέσιμοι 

προς πώληση είτε ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη, βάσει των προθέσεων της διοίκησης 

της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αγοράς των.   

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, στην 

οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους. 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων, που διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις 

συγκεκριμένες αγορές, από διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Αναφορικά με τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς 

τίτλους, οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία τους 

προσδιορίζεται με εφαρμογή αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης, όπως οι δείκτες 

«εσωτερική αξία μετοχών προς κέρδη» και «εσωτερική αξία μετοχών προς καθαρές 

ταμειακές ροές», οι οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
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επιμέρους ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων. Σε περίπτωση που η εύλογη 

αξία των διαθεσίμων προς πώληση τίτλων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, οι εν 

λόγω τίτλοι συνεχίζουν να αποτιμώνται στην αξία κτήσης. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης 

αξίας των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μετά την 

αφαίρεση του φόρου που τους αναλογεί (όπου απαιτείται), έως ότου οι συγκεκριμένοι 

τίτλοι πωληθούν, εισπραχθούν ή διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή έως ότου 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους.  

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν 

ανάγκες ρευστότητας ή να αντιμετωπισθούν μεταβολές στα επιτόκια και τις τιμές τους. 

Στην περίπτωση όπου ένας διαθέσιμος προς πώληση τίτλος πωλείται ή υφίσταται 

απομείωση της αξίας του, τα σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που 

περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια και αφορούν τον συγκεκριμένο τίτλο - αξιόγραφο, 

μεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

2.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστότητας και 

χαμηλού ρίσκου. 

2.13 Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

2.14 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
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 περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.15  Δικαιώματα εργαζομένων 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
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Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο 

προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το 

προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από 

μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όμιλος, είτε τερματίζει την 

απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση 

εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα του 

τερματισμού της απασχόλησης τους. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της 

απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων 

ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την 

προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος 

αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή 

παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 

μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη.  

2.17 Μισθώσεις 
Μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκμισθωτές, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

Εκμισθωτής 
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με 

βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
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Μισθωτής 
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με 

βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

2.18  Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 

στο παθητικό ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

2.20 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος 

των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

2.21 Έξοδα 
Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη 

βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων . 

2.22  Φόρος εισοδήματος 
Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες 

φόρους και τους ετεροχρονισμένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις) που σχετίζονται με τα απεικονισθέντα στην τρέχουσα χρήση κέρδη ( ή 

ζημίες ) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις . Ο 

φόρος εισοδήματος καταχωρείται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, 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 είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την 
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ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν 

προηγούμενες χρήσεις . 

Οι ετεροχρονισμένοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων 

συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς 

μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, στον βαθμό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν 

ετεροχρονισμούς, που θα εξαλειφθούν στο μέλλον. 

2.23 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Τομέας ή Τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα με ιδιάζουσα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και 

τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη 

διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). Ο Όμιλος «Κυλινδρόμυλοι Κ.Σαραντόπουλος Α.Ε.» 

έχει δύο επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, εκείνους: 1) της 

παραγωγής αλεύρων και 2) της εκμετάλλευσης ακινήτων. Γεωγραφικά ο όμιλος 

δραστηριοποιείται  στην Ελλάδα, ενώ η Εταιρεία   πραγματοποιεί  πωλήσεις αλεύρων και 

σε  Τρίτες χώρες.   

 
3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών  Κινδύνων 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών 

κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου 

του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν 

οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. Η Οικονομική Διεύθυνση 

παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει, σε συνεργασία με τις διάφορες εταιρίες του 

Ομίλου, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. Τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, μερίσματα πληρωτέα και 

υποχρεώσεις.  

3α) Συγκέντρωση Πιστωτικού κινδύνου 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από τους πελάτες χονδρικής της  Μητρικής Εταιρίας. Η 

χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Όπου 

διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για 

επισφάλειες. Για τη τρέχουσα χρήση 2015, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας 

25 
Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή 

από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.  

3β) Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος 

ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού 

προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και 

διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 

προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές 

πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή 

έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Ο Όμιλος φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης 

με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και 

ταμειακών εισροών.  

3γ) Κίνδυνοι Αγορών 
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής  ή τη 

μεταβλητικότητα των τιμών όπως  είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και 

συναλλαγµατικών διαφορών, που επηρεάζουν άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας.  

3δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται   κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το 

Ευρώ.  Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

3ε) Κίνδυνος βασικού επιτοκίου 
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του 

κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που 

δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Πολιτική του Ομίλου είναι να 

παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του 

ανάγκες. Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς 

εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του 

δανεισμού πλέον ένα προκαθορισμένο περιθώριο. Η αναλογία μεταξύ του δανεισμού με 

σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο ελέγχεται και καθορίζεται 

από την κατευθυντήρια πολιτική του Ομίλου. Στη τρέχουσα χρήση 2015 το 100% του 

δανεισμού αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
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4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

4.1  Κόστος πωλήσεων  
Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30.09.2015  και 30.09.2014  

αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 368 386 344 342 
Αμοιβές τρίτων  0 2 0 2 
Παροχές τρίτων  392 339 390 340 
Φόροι – Τέλη 39 35 39 35 
Διάφορα έξοδα 24 17 24 17 
Αποσβέσεις  232 186 232 179 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  0 0 0 0 
Αναλώσεις αποθεμάτων  10.034 11.578 10.034 11.578 
Ενδοεταιρικές απαλείψεις  -11 -83 8 0 
Ιδιόχρηση αποθεμάτων  -99 -8 0 -8 

Σύνολο 10.979 12.452 11.052 12.485 
 
 

4.2  Άλλα Λειτουργικά Έσοδα  
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30.09.2015 και 

30.09.2014 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Έσοδα από εισπραττόμενα έξοδα 
αποστολής 562 660 562 661 
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 47 48 47 48 
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων 
προηγούμενων χρήσεων  0 0 0 0 
Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 
επιχορήγησης παγίων 25 25 25 25 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0 0 0 0 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  0 0 0 0 
Έκτακτα και ανόργανα κέρδη  0 0 0 0 

Σύνολο 634 735 634 734 
 

 
 
 

4.3  Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης 
Τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την  30.09.2015 και 

30.09.2014  αναλύονται ως κατωτέρω: 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  601 582 601 582 
Αμοιβές τρίτων  142 145 142 145 
Παροχές τρίτων  194 234 194 234 
Φόροι- Τέλη 31 36 31 36 
Διάφορα έξοδα  706 803 706 803 
Αποσβέσεις  8 9 8 9 
Αναλωσεις καυσιμών  11 26 11 26 
Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -12 -10 0 0 

Σύνολο 1.681 1.825 1.693 1.835 
 

4.4  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30.09.2015  και 

30.09.2014  αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 177 179 163 166 
Αμοιβές τρίτων  89 69 64 58 
Παροχές τρίτων  44 28 44 28 
Φόροι – Τέλη 6 5 5 5 
Διάφορα έξοδα 47 39 37 36 
Τόκοι 2 0 2 0 
Αποσβέσεις  15 15 15 15 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  7 0 7 0 
Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -6 -5 0 0 

Σύνολο 381 330 337 308 
 

4.5 Ερευνών και Αναπτύξεως 
 Τα Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 

30.09.2015  και 30.09.2014 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1 18 1 18 
Σύνολο 1 18 1 18 

 
 

4.6  Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  
        Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30.09.2015, και 

30.09.2014 αναλύονται ως κατωτέρω: 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Φόροι προηγουμένων χρήσεων 2 0 2 0 
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 0 1 0 1 
Έκτακτες ζημιές 0 3 0 3 
Πρόβλεψη επισφαλειών 0 7 0 7 
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  1 5 0 5 
Λοιπά 5 2 5 2 

Σύνολο  8 18 7 10 

4.7 Εργαζόμενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
Ο αριθμός των εργαζόμενων στον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30.09.2015 και 

30.09.2014 και το συνολικό κόστος του εργοδότη αντίστοιχα  ήταν: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Μισθωτοί  36 34 35 33 
Ημερομίσθοι 13 15 12 12 

Σύνολο 49 49 47 45 

 Όμιλος Εταιρεία 

 
1.01.-

30.09.2015 
1.01.-

30.09.2014 
1.01.-

30.09.2015 
1.01.-

30.09.2014 
Συνολικό κόστος   1.139 1.164 1.101 1.108 

Σύνολο 1.139  1.164 1.101 1.108 

4.8 Επιμερισμός των Αποσβέσεων  
 Ο επιμερισμός των αποσβέσεων του Ομίλου κατά την  30.09.2015 και 30.09.2014  

έχει ως ακολούθως : 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Κόστος παραγωγής 232 186 232 179 
Έξοδα διάθεσης & διοίκησης 24 23 24 23 

Σύνολο 256 209 256 202 

     
4.9 Τόκοι και συναφή έσοδα - έξοδα 
 

Στους τόκους και συναφή έσοδα - έξοδα κατά την 30.09.2015 και 30.09.2014 , του 

Ομίλου και της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται:  

 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

1.01.-
30.09.2015 

1.01.-
30.09.2014 

Τόκοι έσοδα 0 0 0 0 
Τόκοι έξοδα 520 427 506 418 

Καθαρό κόστος χρηματοδότησης 520 427 506 418 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
4.10  Φόρος Εισοδήματος 

       Όμιλος Εταιρεία 

  
1.01.-

30.09.2015 
1.01.-

30.09.2014 
1.01.-

30.09.2015 
1.01.-

30.09.2014 
Κέρδη προ φόρων ως λογαριασμός 
αποτελεσμάτων  -523,2 -526,3 -548,9 -537,2 
Φορολογικός Συντελεστής 29% 26% 29% 26% 
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης -151,7 -136,8 -159,1 -139,7 
Αναβαλλομενος Φόρος  -151,7 

 
-159,1 0 

Επαναδιατύπωση αναβαλλόμενης 
φορολογίας λόγω μεταβολής συντελεστή 
(29% από 26%) -9,3 0 11,4 0 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι 0 61,9 0 43 
Σύνολο   -161,0 -74,9 -147,7 -96,7 
Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 0 61,9 0 43 
Ετεροχρονισμένη φορολογική επιβάρυνση -161,0 -136,8 -147,7 -139,7 

Σύνολο -161,0 -74,9 -147,7 -96,7 
 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από τον χρόνο  που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα 

εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την 

ανάγκη της λογιστικής ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.  

Οι παρακάτω παρατιθέμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές.  

Εταιρεία Εκκρεμείς Φορολογικές Δηλώσεις 
Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. 2010 έως και σήμερα 

Μύλοι Αλλατίνη Α.Ε. 2010 έως και σήμερα 

Για τις χρήσεις  2011 έως και 2014  η Εταιρεία  έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

νόμιμων ελεγκτών και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη. Ο έλεγχος αυτός προβλέπεται για μεν τις χρήσεις 2011 έως και 2013 από τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ενώ για  τη χρήση 2014 από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Δημιουργήθηκε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  της Μητρικής Εταιρείας 

συνολικού ποσού  10 χιλ ευρώ , και της Θυγατρικής «Μύλοι Αλλατίνη ΑΕ» ποσού 12.χιλ. 

ευρώ. 

 

4.11 Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Η δραστηριότητα του Ομίλου διακρίνεται στους εξής τομείς : 

α) Εμπόριο αλεύρων (εσωτερικού και εξωτερικού)   

β) Εκμετάλλευση ακινήτων. 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 30/09/2015 
 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ   
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΥΝ/ΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.414 0 0 0 12.414 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0 0 117 0 117 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ 0 0 0 -117 -117 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 12.414 0 117 -117 12.414 
μείον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -11.052 0 -27 99 -10.980 
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΣΜΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ 1.362 0 90 -18 1.434 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 634 0 0 0 634 
ΣΥΝΟΛΟ 1.996 0 90 -18 2.068 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -337 0 -50 6 -381 
ΔΙΑΘΕΣΗ -1.693 0 0 12 -1.682 
ΕΡΕΥΝΑΣ -1 0 0 0 -1 
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -8 0 -1 0 -9 

            

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -506 0 -13 0 -519 
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -549 0 26 0 -524 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/09/2014 

 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΥΝ/ΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

13.810 0 0 0 8.590 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

0 0 0 0 0 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0 0 97 0 97 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ 0 0 0 -97 -97 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΤΟΜΕΑ 

13.810 0 97 -97 13.810 

μείον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -12.484 0 -51 83 -12.452 
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΣΜΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ 1.326 0 46 -14 1.358 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 708 0 0 0 708 
ΣΥΝΟΛΟ 2.034 0 46 -14 2.066 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -308 0 -27 5 -330 
ΔΙΑΘΕΣΗ -1.835 0 0 10 -1.825 
ΕΡΕΥΝΑΣ -18 0 0 0 -18 
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 7 0 9 0 7 

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 

-418 0 -9 0 -427 

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -538 0 10 0 -527 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
4.12 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
ΌΜΙΛΟΣ 

    
     
  Οικόπεδα  Κτίρια 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ 

Aξία κτήσης 1.1.2014 735 692 0 1.427 
Προσθήκες χρήσης 0 0 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 
Aξία κτήσης 31.12.2014 735 692 0 1.427 
Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2014 0 660 0 660 
Αποσβέσεις χρήσης 0 12 0 12 
Μειώσεις χρήσεως λόγω παύσης 
ενοποίησης θυγατρικών 0 0 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2014 0 672 0 672 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 735 20 0 755 
Aξία κτήσης 1.1.2015 735 692 0 1.427 
Προσθήκες χρήσης 0 0 0 0 
Μειώσεις χρήσης λόγω παύσης 
ενοποίησης θυγατρικών 0 0 0 0 
Αξία κτήσης 30.09.2015 735 692 0 1.427 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2015 0 672 0 672 
Αποσβέσεις χρήσης 0 2 0 2 
Μειώσεις χρήσεως λόγω παύσης 
ενοποίησης θυγατρικών 0 0 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 30.09.2015 0 674 0 674 
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2015 735 18 0 753 

 

  
  

  
 
 
Εταιρεία 

   
      

     Οικόπεδα  Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ 
Aξία κτήσης 1.1.2014 153 142 295 
Προσθήκες χρήσης 0 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 
Αξία κτήσης 31.12.2014 153 142 295 
Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2014 0 120 120 
Αποσβέσεις χρήσης 0 2 2 
Μειώσεις χρήσεως 0 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2014 0 122 122 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 153 20 173 
Aξία κτήσης 1.1.2015 153 142 295 
Προσθήκες χρήσης 0 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 
Αξία κτήσης 30.09.2015 153 142 295 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2015 0 122 122 
Αποσβέσεις χρήσης 0 1 2 
Μειώσεις χρήσεως 0 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 30.09.2015 0 123 124 
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2015 153 19 172 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
4.13 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 
ΌΜΙΛΟΣ 

       
        
 

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ  
    

  Οικόπεδα  Κτίρια 
Μηχ/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 
εκτέλεση Σύνολα 

    

Aξία κτήσης 
1.1.2014 1.687 2.959 7.625 235 258 2.442 15.206     
Προσθήκες 
χρήσης 0 1.067 979 8 16 365 2.435     
Μειώσεις 
χρήσεως 0 0 0 -13 0 0 -12     
Μεταφορές σε 
πάγια  0 0 0 0 0 -2.083 -2.083     
Αξία κτήσης 
31.12.2014 1.687 4.026 8.604 230 274 724 15.546     
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.1.2014 0 2.768 2.196 138 163 0 5.265     
Αποσβέσεις 
χρήσης 0 30 220 7 13 0 270     
Μειώσεις 
χρήσεως 0 0 0 -9 0 0 -9     
Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2014 0 2.798 2.416 136 176 0 5.526     
Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2014 1.687 1.228 6.188 94 98 724 10.020     
Aξία κτήσης 
1.01.2015 1.687 4.026 8.604 230 274 724 15.545     
Προσθήκες 
χρήσης 0 0 0 0 4 877 881     
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 0 -2 0     Αξία κτήσης 
30.09.2015 1.687 4.026 8.604 230 278 1.599 16.426     
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.01.2015 0 2.798 2.416 136 176 0 5.526     
Αποσβέσεις 
χρήσης 0 49 181 4 10 0 244     
Μειώσεις 
χρήσεως 0 0 0 0 0 0 0     
Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.09.2015 0 2.847 2.597 140 186 0 5.770     
Αναπόσβεστη 
αξία 30.09.2015                                                                                                                                             1.687 1.179 6.007 90 93 1.599 10.656     
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

       
        
 

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ  
    

  Οικόπεδα  Κτίρια 
Μηχ/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 
εκτέλεση Σύνολα 

    

Aξία κτήσης 
1.1.2014 1.687 2.959 7.565 235 258 2.442 15.146     
Προσθήκες 
χρήσης 0 1.067 979 9 16 310 2.381     
Μειώσεις 
χρήσης 0 0 0 -12 0 -2.083 -2.095     
Αξία κτήσης 
31.12.2014 1.687 4.026 8.544 232 274 669 15.432     
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.1.2014 0 2.768 2.193 138 163 0 5.262     
Αποσβέσεις 
χρήσης 0 30 220 6 13 0 269     
Μειώσεις 
χρήσεως 0 0 0 -9 0 0 -9     
Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2014 0 2.798 2.413 135 176 0 5.522     
Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2014 1.687 1.228 6.131 97 98 669 9.910     
Aξία κτήσης 
1.1.2015 1.687 4.026 8.544 232 274 669 15.432     
Προσθήκες 
χρήσης 0 0 0 0 4 327 331     
Μειώσεις 
χρήσης 0 0 0 0 0 0 0     
Αξία κτήσης 
30.09.2015 1.687 4.026 8.544 232 278 996 15.763     
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.1.2015 0 2.798 2.413 135 176 0 5.522     
Αποσβέσεις 
χρήσης 0 49 181 4 10 0 244     
Μειώσεις 
χρήσεως 0 0 0 0 0 0 0     
Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.09.2015 0 2.847 2.594 139 186 0 5.766     
Αναπόσβεστη 
αξία 30.09.2015 1.687 1.179 5.950 93 92 996 9.997     
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
4.14 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας  την αναλύονται ως 

εξής: 

 

Άϋλα Πάγια στοιχεία  Όμιλος  Εταιρεία 
Aξία κτήσης 1.1.2014 96 96 
Προσθήκες χρήσης 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 
Αξία κτήσης 31.12.2014 96 96 
Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2014 22 22 
Αποσβέσεις χρήσης 14 14 
Μειώσεις χρήσεως 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2014 36 36 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 60 60 
Aξία κτήσης 1.01.2015 96 96 
Προσθήκες χρήσης 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 
Αξία κτήσης 30.09.2015 96 96 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.01.2015 36 36 
Αποσβέσεις χρήσης 11 11 
Μειώσεις χρήσεως 0 0 
Σωρ. αποσβέσεις 30.09.2015 47 47 
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2015 49 49 

   
4.15 Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 792.369,77 20% 

  
 

  
Διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσεως που είχε καταβάλει η εταιρεία για 

την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της στη θυγατρική, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Δ.Λ.Π. 36 και δεν συντρέχει λόγος απομείωσης. 

4.16 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Εγγυήσεις ενοικίων 0 0 13 12 
Εγγυήσεις σύνδεσης ΔΕΗ 23 22 23 22 
Εγγυήσεις μισθωμάτων ΕΙΧ 14 14 14 14 
Λοιπές εγγυήσεις  1 2 1 2 

Σύνολο 38 38 51 50 
4.17 Αποθέματα 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου  2015  και  31η 

Δεκεμβρίου 2014, αναλύονται ως εξής: 
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  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Προϊόντα και εμπορεύματα 485 507 485 507 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 3.358 2.959 3.358 2.959 
Αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας 
κτλ. 153 166 135 166 

Σύνολο 3.996 3.632 3.978 3.632 
 
4.18  Πελάτες και λοιπές  εμπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών και  οι λοιπές  εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015  και 31η Δεκεμβρίου  2014, αναλύονται ως εξής: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Απαιτήσεις κατά πελατών  3.642 3.820 3.600 3.820 
Μείον προβλέψεις -167 -167 -167 -167 
Επιταγές εισπρακτέες  906 1.784 906 1.752 
Γραμμάτια εισπρακτέα  39 37 39 37 
Επιταγές σε καθυστέρηση 6 6 6 6 
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  0 77 0 77 
Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες  17 17 17 17 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  -17 -17 -17 -17 
Σύνολo εμπορικών απαιτήσεων  4.426 5.557 4.384 5.525 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός 

εξαμήνου. 

4.19  Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι  λοιπές απαιτήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την  30η Σεπτεμβρίου  2015 και 

31η Δεκεμβρίου  2014, αναλύονται ως εξής: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Απαιτήσεις κατά του δημοσίου  241 49 124 42 
Προπληρωμένα έξοδα 4 27 4 27 
Λοιπές απαιτήσεις  687 239 687 239 

Σύνολο 932 315 815 308 
 
4.20 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 
Το Ταμείο και τα Ταμειακά Διαθέσιμα  την 30η Σεπτεμβρίου  2015 και 31η Δεκεμβρίου  

2014 αναλύονται ως εξής : 

 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Ταμείο 127 113 45 30 
Καταθέσεις όψεως  245 135 144 130 

Σύνολο 272 248 189 160 
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( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
4.21 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο 
Κατά την 30.09.2015 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε           

€ 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής αξίας    

€ 0,50 καθεμία. Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ανέρχεται σε ποσό 

€1.567.222,01. 

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η 

μητρική εταιρεία και η θυγατρική της δεν κατείχαν στις 30.09.2015 μετοχές της 

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετοχών της εταιρείας, οι Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην 

εταιρεία μεγαλύτερο του 5%, ήταν οι κάτωθι: 

Κων/νος Σαραντόπουλος  49,91% 

4.22 Λοιπά αποθεματικά 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «Τακτικού 

Αποθεματικού» - με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων, μετά από 

φόρους, κερδών- είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά την διάλυση της 

Εταιρείας, μπορεί όμως, να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της 

φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, 

είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 
Τακτικό Αποθεματικό 227,3 227,3 227,3 227,3 
Ειδικά –Έκτακτα 
Αποθεματικό 378,7 378,7 379,9 379,9 
Ειδικό αφορολόγητο 
αποθεματικό για την 
κάλυψη επενδυτικού 
προγράμματος 1.766,8 1.766,8 1.766,8 1.766,8 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 124,8 124,8 124,8 124,8 

Σύνολο 2.497,6 2.497,6 2.498,8 2.498,8 
 

 

4.23 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30η Σεπτεμβρίου  

2015 και 31η Δεκεμβρίου  2014, είχαν ως ακολούθως: 
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( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και 
προκαταβολές πελατών 3.665 3.805 3.448 3.722 
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 106 149 105 146 
Eπιταγές πληρωτέες 0 0 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  954 173 951 172 

Σύνολο 4.725 4.127 4.504 4.040 
 

4.24  Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας  για φόρους - τέλη, κατά την           30η 

Σεπτεμβρίου  2015 και 31η Δεκεμβρίου  2014, είχαν ως ακολούθως: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  55 57 43 47 
Σύνολο 55 57 43 47 

 

4.25 Δάνεια 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και Ξένες 

τράπεζες. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του 

ισολογισμού χαρακτηρίζονται βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια του 

Ομίλου και της Εταιρείας  αναλύονται κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής: 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

ΕΤΕ 3.340 3.412 3.340 3.412 
ALPHA BANK  1.037 1.037 1.037 1.037 
EUROBANK 594 596 594 596 
HSBC 6.314 5.795 4.969 4.969 
Σύνολo 11.285 10.840 9.940 10.014 

4.26  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς το προσωπικό, για τη μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται 

και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του 

κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην 

παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι παροχές 

αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές 

που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

Επιτόκιο προεξόφλησης 2,59% 
Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις 0.00% 
Πληθωρισμός 0,00% 
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( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Με βάση το νέο Δ.Λ.Π. 19 το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2013, το σύνολο της 

αναλογιστικής ζημίας/ κέρδους, αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει 

άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό στη κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό 

της καθαρής θέσης. Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προκύπτει ως 

ακολούθως:  

 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2014 174,6 174,6 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 6,8 

 
6,8 

 Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 
 

-0,3 -0,3 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.09.2015 181,1 181,1 

4.27 Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 

Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας του ομίλου και , στο βαθμό που 

προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται μεταξύ τους ( στο επίπεδο 

της κάθε επιμέρους εταιρείας ). Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες:  

 

 
Όμιλος Εταιρεία 

 
30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 

     Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων σύμφωνα με την 
ωφέλιμη ζωή των παγίων 737 601 840 700 
Σύνολο αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων (α) 737 601 840 700 

Από την λογιστική αναγνώριση 
υποχρεώσεων προς τους 
εργαζόμενους που εκπ/νται 
φορολογικά κατά το χρόνο 
καταβολής -44 -40 -44 -40 
Από την μεταφορά αναγν. Ζημιάς 
προς συμψηφισμό με μελλοντικά 
κέρδη -508 -253 -498 -245 

Αναβαλλόμενη απαίτηση στο  
ποσό της υπεραξίας Ν. 2065/92 -237 -213 -156 -140 

Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων της επιχορήγησης 
παγίων  -190 -175 -190 -175 

Σύνολο αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων (β) -979 -681 -888 -600 

Φόροι εισοδήματος που θα 
βαρύνουν λογιστικά επόμενες 
χρήσεις (α)-(β) -241 -80 -48 100 

39 
Οι σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται  με βάση τις προσωρινές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και της φορολογικής 

αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία. 

Με τον ν.4324/2015 της 16.7.2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 

26% σε 29% για εισοδήματα που αποκτούνται από 1.1.2015. Η μεταβολή αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της εταιρείας της 

31.12.2014 κατά  11,4 χιλ. ευρώ σε αύξηση του φόρου εισοδήματος περιόδου και για τον 

Όμιλο την αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων της 31.12.2014 κατά 20,7 χιλ. ευρώ  

σε μείωση του φόρου εισοδήματος περιόδου.  

 

4.28 Κέρδη –Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
 
Βασικά  
Ο υπολογισμός των βασικών  κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:  

 

             ΌΜΙΛΟΣ        ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 

Κέρδη μετά από φόρους σε 

ιδιοκτήτες Μητρικής -393,4 -446,00 -401,2 -443,8 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,0941 -0,1067 -0,0960 0,1061 

 
 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην  

επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  

Κατά την 30.09.2015 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε 

4.181.450 χωρίς μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης. 

 

 

4.29 Συναλλαγές,  Απαιτήσεις από και Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα. 
Οι συναλλαγές του Ομίλου,  οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς 

συνδεδεμένα με τον όμιλο πρόσωπα, κατά την 30.09.2015 , παρατίθενται παρακάτω: 

 Έσοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Έξοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Απαιτήσεις 
από συγγενείς 
εταιρείες 

Υποχρεώσεις 
σε συγγενείς 
εταιρείες 

Μύλοι Αλλατίνη ΑΕ 117.000,00 0 0,00 53.602,60 

Κυλινδρόμυλοι 
Κ.Σαραντόπουλος ΑΕ 

0 117.000,00 53.602,60 
 

0,00 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
  (1  Ιανουαρίου  –  30 Σεπτεμβρίου 2015) 
  
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
μελών της διοίκησης 

 
 

189.260,30 

 
 

189.260,30 
Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της 
διοίκησης 

 
 

0 

 
 

0 
Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

10.922,67 

 
 

10.922,67 
 

Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. κατέχει το 20% της εταιρείας 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 

4.30 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
5. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του 

Ισολογισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν είτε την εταιρεία είτε 

τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

Κερατσίνι, 25 Νοεμβρίου 2015 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ 
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Κερατσίνι, 25 Νοεμβρίου 2015

	 Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	Δ.Σ.	 ΤΟ	ΜΕΛΟΣ	ΤΟΥ	Δ.Σ.	 Ο	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
	 A.Δ.Τ.	ΑΚ	638476/2013	 A.Δ.Τ.	ΑΙ	683558/2010	 Α.Δ.Τ.	Σ	117677/1996

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.	Οι	ανέλεγκτες	φορολογικά	χρήσεις	 των	εταιρειών	του	Ομίλου	αναφέρονται	στη	σημείωση	4.10	των	οικονομικών	καταστάσεων.	 
2. Έχουν	τηρηθεί	με	συνέπεια	οι	ίδιες	βασικές	λογιστικές	αρχές	στις	υπό	αναφορά	και	υπό	σύγκριση	περιόδους.	3.	Στην	Ενοποίηση	
των	Εταιρειών	περιλαμβάνονται	οι	παρακάτω	Εταιρείες,	των	οποίων	τα	Διοικητικά	Συμβούλια	αποτελούνται	κατά	πλειοψηφία	από	τα	
ίδια	πρόσωπα	με	αυτά	της	Εταιρείας	«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ	Κ.	ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.»	και	ο	Όμιλος	ασκεί	έλεγχο	(ΔΛΠ	27,	ΔΠΧΑ10):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΠΡΩΤΗ   ΜΕΘΟΔΟΣ 
    ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ	Κ.	ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.	 ΕΛΛΑΔΑ	 ΜΗΤΡΙΚΗ	 OXI	 ΟΛΙΚΗ
ΜΥΛΟΙ	ΑΛΛΑΤΙΝΗ	Α.Ε.	 ΕΛΛΑΔΑ	 20	 OXI	 ΟΛΙΚΗ
Δεν	έχει	αλλάξει	η	μέθοδος	ενοποίησης.	Δεν	υπάρχει	άλλη	εταιρεία	που	να	συμμετέχει	η	μητρική	ή	η	θυγατρική	άμεσα	ή	έμμεσα	στο	
κεφάλαιό	 της.	Την	30η	 Ιουνίου	2015	η	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	 της	θυγατρικής	Εταιρείας	«ΜΥΛΟΙ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Α.Β.Ε.Ε.»	αποφάσισε	
την	αλλαγή	της	επωνυμίας	της	εταιρείας	σε	«ΜΥΛΟΙ	ΑΛΛΑΤΙΝΗ	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ	ΚΑΙ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	και	διακριτικό	
τίτλο	«ΜΥΛΟΙ	ΑΛΛΑΤΙΝΗ	Α.Ε.». 4. Η	διαχειριστική	περίοδος	των	ενοποιούμενων	εταιρειών	είναι	1η	Ιανουαρίου	έως	31η	Δεκεμβρίου	
έκαστου	έτους	και	δεν	έχει	μεταβληθεί	σε	σχέση	με	τις	προηγούμενες	χρήσεις. 5. Δεν	υπάρχουν	επίδικες	ή	υπό	διαιτησία	διαφορές	
δικαστικών	ή	διαιτητικών	οργάνων	που	ενδέχεται	να	έχουν	σημαντική	επίπτωση	στην	οικονομική	θέση	 των	εταιρειών	 του	Ομίλου.	
6. Την	30η	Σεπτεμβρίου	2015	ο	αριθμός	του	απασχολούμενου	προσωπικού	των	εταιρειών	του	Ομίλου	ανέρχεται	σε	49	άτομα	εκ	των	
οποίων	τα	47	άτομα	εργάζονται	στην	Μητρική	Εταιρεία.	Την	30η	Σεπτεμβρίου	2014	οι	αριθμοί	ήταν	49	και	45	αντίστοιχα. 7. Επί	 των	
ακινήτων	των	εταιρειών	του	Ομίλου	δεν	υφίστανται	εμπράγματα	βάρη. 8. Τα	ποσά	των	προβλέψεων	που	έχουν	διενεργηθεί	είναι:	α.	Για	
τον	Όμιλο	-για	επίδικες	υποθέσεις	0,00	-για	ανέλεγκτες	φορολογικά	χρήσεις	22	χιλ.ευρώ	-	για	λοιπές	προβλέψεις	181,1	χιλ.	ευρώ	β.	Για	
την	Εταιρεία	-για	επίδικες	υποθέσεις	0,00	-για	ανέλεγκτες	φορολογικά	χρήσεις	10	χιλ.	ευρώ	-	για	λοιπές	προβλέψεις	181,1	χιλ.	ευρώ.	
9. Οι	γνωστοποιήσεις	των	συνδεδεμένων	μερών	(κατά	την	έννοια	του	ΔΛΠ	24)	την	30.09.2015	παρουσιάζονται	στον	παρακάτω	πίνακα:
	 (Ποσά σε €)   Ο Όμιλος Η Εταιρεία
	 α)	 Πωλήσεις	αγαθών	και	υπηρεσιών	 	 	 117.000,00	 0,00
	 β)	 Αγορές	αγαθών	και	υπηρεσιών	 	 	 0,00	 117.000,00
	 γ)	 Απαιτήσεις	 	 	 0,00	 53.602,60
	 δ)	 Υποχρεώσεις	 	 	 53.602,60	 0,00
	 ε)	 Συναλλαγές	και	αμοιβές	διευθυντικών	στελεχών	και	μελών	της	διοίκησης	 	 189.260,30	 189.260,30
	 στ)	 Απαιτήσεις	από	διευθυντικά	στελέχη	και	μέλη	της	διοίκησης	 	 	 0,00	 0,00
	 ζ)	 Υποχρεώσεις	προς	τα	διευθυντικά	στελέχη	και	μέλη	της	διοίκησης		 	 10.922,67	 10.922,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € - Άμεση μέθοδος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014
Εισπράξεις	από	απαιτήσεις	 13.538.602,16	 14.737.658,50	 13.657.131,67	 14.840.651,00
Πληρωμές	σε	προμηθευτές,	εργαζόμενους,	κλπ.	 -12.479.853,11	 -13.797.309,92	 -12.635.511,64	 -13.933.753,31
Πληρωμές	(εισπράξεις	επιστροφών)	φόρων	 -78.864,69	 -238.719,06	 -79.114,93	 -209.403,78
Τόκοι	πληρωθέντες	 -519.790,22	 -427.702,80	 -506.493,64	 -418.051,18
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α) 460.094,14 273.926,72 436.011,46 279.442,73
  ========== ========== ========== ==========
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές	για	την	απόκτηση	ενσ/των	και	άϋλων	παγίων	στοιχ.	 -880.637,49	 -70.748,28	 -331.453,49	 -70.748,28
Εισπράξεις	από	πώληση	ενσ/των	και	άϋλων	παγίων	στοιχ.	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) -880.637,49 -70.748,28 -331.453,49 -70.748,28
  ========== ========== ========== ==========
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις	από	εκδοθέντα	/	αναληφθέντα	δάνεια	 520.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
Εξοφλήσεις	δανείων	 -75.356,40	 -86.381,28	 -75.356,40	 -86.381,28
Μερίσματα	πληρωθέντα	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) 444.643,60 -86.381,28 -75.356,40 -86.381,28
  ========== ========== ========== ==========
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα     
& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 24.100,25 116.797,16 29.201,57 122.313,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	 248.104,78	 394.873,37	 160.185,00	 302.944,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 272.205,03 511.670,53 189.386,57 425.257,99
  ========== ========== ========== ==========
    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 4.785.762,27 5.448.836,49 5.525.488,01 6.188.199,20
Συγκεντρωτικά	συνολικά	έσοδα	μετά	από	φόρους	 	 	 	
(συνεχιζόμενες	και	διακοπείσες	δραστηριότητες)	 -362.316,75	 -454.690,30	 -401.278,92	 -443.838,45
Μείωση	λόγω	παύσης	ενσωμάτωσης	εταιρειών	 	 	 0,00	 0,00
Διανεμηθέντα	μερίσματα	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Αγορές	/	(πωλήσεις)	ιδίων	μετοχών	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου     
(30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 4.423.445,52 4.994.146,19 5.124.209,09 5.744.360,75
  ========== ========== ========== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα	ενσώματα	πάγια	στοιχεία	 10.656.144,49	 10.020.049,28	 9.997.129,27	 9.910.218,06
Επενδύσεις	σε	ακίνητα	 753.346,77	 754.768,06	 172.275,56	 173.690,89
Άυλα	περιουσιακά	στοιχεία	 49.290,41	 60.086,82	 49.019,41	 59.815,82
Λοιπά	μη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία	 38.467,39	 37.964,39	 843.077,30	 842.574,30
Αποθέματα	 3.996.465,72	 3.632.253,00	 3.977.736,45	 3.632.253,00
Απαιτήσεις	από	πελάτες	 4.425.473,95	 5.557.180,21	 4.384.371,35	 5.524.659,77
Λοιπά	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία	 1.204.942,66	 563.581,52	 1.004.506,23	 467.991,12
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.124.131,39 20.625.883,28 20.428.115,57 20.611.202,96
  ========== ========== ========== ==========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μετοχικό	Κεφάλαιο	 2.090.725,00	 2.090.725,00	 2.090.725,00	 2.090.725,00
Λοιπά	στοιχεία	ιδίων	κεφαλαίων	 2.256.389,08	 2.649.875,56	 3.033.484,09	 3.434.763,01
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 4.347.114,08 4.740.600,56 5.124.209,09 5.525.488,01
Δικαιώματα	Μειοψηφίας	(β)	 76.331,44	 45.161,71	 	
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.423.445,52 4.785.762,27 5.124.209,09 5.525.488,01
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Μακροπρόθεσμες	δανειακές	υποχρεώσεις	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Προβλέψεις/Λοιπές	μακροπρόθεσμες	υποχρεώσεις	 635.560,31	 816.364,01	 817.106,46	 983.796,42
Βραχυπρόθεσμες	δανειακές	υποχρεώσεις	 11.285.436,29	 10.840.289,69	 9.939.605,67	 10.014.459,07
Λοιπές	βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις	 4.779.689,27	 4.183.467,31	 4.547.194,35	 4.087.459,46
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 16.700.685,87 15.840.121,01 15.303.906,48 15.085.714,95
	 	 ------------------	 ------------------	 ------------------	 ------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 21.124.131,39 20.625.883,28 20.428.115,57 20.611.202,96
  ========== ========== ========== ==========

    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014
Κύκλος	εργασιών	 12.414.934,30	 13.810.929,76	 12.414.934,30	 13.810.929,76
Μικτά	κέρδη	/	(ζημίες)	 1.435.279,81	 1.358.206,57	 1.362.795,93	 1.326.041,25
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων,	χρηματοδοτικών	
και	επενδυτικών	αποτελεσμάτων	 -3.485,25	 -98.650,59	 -42.497,92	 -119.235,53
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων	 -523.275,47	 -526.304,79	 -548.991,56	 -537.238,11
Κέρδη	/	(ζημίες)	μετά	από	φόρους	(Α)	 -362.316,75	 -451.384,60	 -401.278,92	 -440.532,75
					-Ιδιοκτήτες	μητρικής	 -393.486,48	 -442.703,12	 -401.278,92	 -440.532,75
					-Δικαιώματα	μειοψηφίας	 31.169,73	 -8.681,48	 -	 -
Λοιπά	συνολικά	έσοδα	μετά	από	φόρους	(Β)	 0,00	 -3.305,70	 0,00	 -3.305,70
Συγκεντρωτικά	συνολικά	έσοδα	μετά	από	φόρους	(Α)+(Β)	 -362.316,75	 -454.690,30	 -401.278,92	 -443.838,45
					-Ιδιοκτήτες	μητρικής	 -393.486,48	 -446.008,82	 -401.278,92	 -443.838,45
					-Δικαιώματα	μειοψηφίας	 31.169,73	 -8.681,48	 -	 -
Κέρδη	μετά	από	φόρους	ανά	μετοχή	-	βασικά	(σε	€)	 -0,0941	 -0,1067	 -0,0960	 -0,1061
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων,	χρηματοδοτικών,	 	 	 	
επενδυτικών	αποτελεσμάτων	και	συνολικών	αποσβέσεων													253.274,73	 110.959,36	 214.256,10	 83.041,85

    
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014
Κύκλος	εργασιών	 4.679.941,36	 5.220.860,73	 4.679.941,36	 5.220.860,73
Μικτά	κέρδη	/	(ζημίες)	 492.268,84	 547.890,10	 463.585,11	 529.774,46
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων,	χρηματοδοτικών	και	 	 	 	
επενδυτικών	αποτελεσμάτων	 -37.154,24	 -4.108,61	 -49.622,46	 -21.695,48
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων	 -259.257,70	 -175.062,53	 -265.475,65	 -189.403,79
Κέρδη	/	(ζημίες)	μετά	από	φόρους	(Α)	 -123.123,82	 -163.459,56	 -151.596,70	 -155.129,59
					-Ιδιοκτήτες	μητρικής	 -145.901,32	 -156.795,58	 -151.596,70	 -155.129,59
					-Δικαιώματα	μειοψηφίας	 22.777,50	 -6.663,98	 -	 -
Λοιπά	συνολικά	έσοδα	μετά	από	φόρους	(Β)	 0,00	 -1.118,24	 0,00	 -1.118,24
Συγκεντρωτικά	συνολικά	έσοδα	μετά	από	φόρους	(Α)+(Β)	 -123.123,82	 -164.577,80	 -151.596,70	 -156.247,83
					-Ιδιοκτήτες	μητρικής	 -145.901,32	 -157.913,82	 -151.596,70	 -156.247,83
					-Δικαιώματα	μειοψηφίας	 22.777,50	 -6.663,98	 -	 -
Κέρδη	μετά	από	φόρους	ανά	μετοχή	-	βασικά	(σε	€)	 -0,0349	 -0,0378	 -0,0363	 -0,0374
Κέρδη	/	(ζημίες)	προ	φόρων,	χρηματοδοτικών,	 	 	 	
επενδυτικών	αποτελεσμάτων	και	συνολικών	αποσβέσεων													49.404,37	 68.639,76	 36.936,15	 50.573,86

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αρ.	ΜΗΤΡΩΟΥ	Α.Ε.	7703/06/B/86/129	-	Αριθμός	Γ.Ε.ΜΗ.	044313107000

ΕΔΡΑ:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3	-	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	-	Τ.Κ.	18756

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα	παρακάτω	στοιχεία	και	πληροφορίες,	που	προκύπτουν	από	τις	οικονομικές	καταστάσεις,	στοχεύουν	σε	μία	γενική	ενημέρωση	για	την	οικονομική	κατάσταση	και	τα	αποτελέσματα	της	“ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ	Κ.	ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.”.	Συνιστούμε	επομένως	στον	αναγνώστη,	
πριν	προβεί	σε	οποιαδήποτε	είδους	επενδυτική	επιλογή	ή	άλλη	συναλλαγή	με	τον	εκδότη,	να	ανατρέξει	στην	διεύθυνση	διαδικτύου	του	εκδότη,	όπου	αναρτώνται	οι	οικονομικές	καταστάσεις	καθώς	και	η	έκθεση	επισκόπησης	του	νόμιμου	ελεγκτή	όποτε	αυτή	απαιτείται.
              

Διεύθυνση διαδικτύου :	www.ksarantopoulos.gr			—			Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	25	Νοεμβρίου	2015
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