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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων Oικονοµικών Καταστάσεων 
  
Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας EVEREST 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την 

εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις εταιρικές 

και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 

και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ και των θυγατρικών αυτής (ο Όµιλος) κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Βάση γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων". Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες 

θυγατρικές της καθ' όλη τη διάρκεια του διορισµού µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 

Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του 

προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για τη γνώµη µας. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα ̟ου σχετίζεται µε τη συνέχιση της δραστηριότητας 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 

 

1) Στη Σηµείωση 18 επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι 

το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρµογής 

των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  

 

2) Στη Σηµείωση 2.1 επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα ότι ο Όµιλος 

και η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, βρίσκεται στην τελική φάση 

της διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων και τόκων ποσού € 95,3 εκ. µε προκαθορισµένη 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 18η Ιουλίου 2018. Παράλληλα στην σηµείωση 2.1 επί των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό € 124 εκ. και € 98,8 εκ. αντίστοιχα.  Η ολοκλήρωση της 

αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων, µε την οποία θα καταστούν µακροπρόθεσµες, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου και της Εταιρείας. Επίσης, όπως αναφέρεται 

στην σηµείωση 2.1, η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων µέτρων για την βελτίωση 

της χρηµατοοικονοµικής θέσης και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων µε βάση την αρχή 

συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητα της. Στην γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε 

τα θέµατα αυτά. 

 

 

Ευθύνες της διοίκησης ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 

διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή 

δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ 'αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Εταιρικές και Ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 

ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 

θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν 

τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις Εταιρικές και Ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 

µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα 

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται 

σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά πόσο οι 
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εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για την έκφραση 

γνώµης επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 

ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων 

στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

 

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 

αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 
 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ EVEREST AE 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2017 

 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
136 του Ν.2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
Α. Χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και επιδόσεις της χρήσης 2017 

 
Σύνοψη 
 
Το 2017 ο Όµιλος Everest κατέγραψε ήπια πτώση πωλήσεων της τάξης του 2,0% διατηρώντας τη 
λειτουργική του κερδοφορία παρά την αντιµετώπιση σηµαντικών προκλήσεων στον τοµέα της 
εστίασης όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται, όπως η διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ της εστίασης 
στο 24%. 
 
Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2017 επιβεβαιώνουν την ορθότητα του στρατηγικού σχεδιασµού του 
Οµίλου, σχεδιασµός ο οποίος βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς πυλώνες: 
 

• Εφαρµογή στοχευµένων κινήσεων µείωσης κόστους (cost savings) σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου. 

• Επένδυση στην καινοτοµία µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που οδηγεί σε ενίσχυση των 
µεριδίων αγοράς στην αγορά εστίασης. 

• Έµφαση στην ποιότητα η οποία παραµένει αδιαπραγµάτευτη αρχή για τον Όµιλο Everest 
και συνεχής υποστήριξη των καταναλωτών µέσα από προσφορές. 

• Η αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων, η οποία αποτελεί τη βάση για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του. 

 
Η εξέλιξη των εργασιών για τη χρήση 2017 καθώς και τα συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του Οµίλου έχουν ως εξής: 
 

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν κατά τη χρήση 2017 σε € 83,4 εκατ., έναντι € 85,0 
εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση, σηµειώνοντας οριακή µείωση κατά 2%. 
 
Μικτά κέρδη: Τα µικτά κέρδη του Οµίλου κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε € 34,4 εκατ. έναντι         
€ 36,0 εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση, σηµειώνοντας µείωση κατά 5%. 
 
Έξοδα διοίκησης, διάθεσης: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Οµίλου ανήλθαν σε € (40,3) 
εκατ. κατά τη χρήση 2017 έναντι € (43,9) εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση, σηµειώνοντας µείωση 
κατά 8%.  
 
EBITDA:  Τα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του 
Οµίλου ανήλθαν σε € 8,7 εκατ., έναντι € 12,3 εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση σηµειώνοντας 
µείωση κατά 29%.  
 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα: Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου ανήλθαν σε 
€ (7,4) εκατ. έναντι € (8,7) εκατ. για τη χρήση 2016.  
 
Αποτελέσµατα προ φόρων: Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω παραγόντων, οι ζηµιές προ φόρων του 
Οµίλου ανήλθαν για τη χρήση 2017 σε € (2,8) εκατ. έναντι ζηµιών € (1,3) εκατ. κατά την 
προηγούµενη χρήση 2016. 
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Φόρος εισοδήµατος: Ο φόρος εισοδήµατος για τη χρήση 2017 ανήλθε σε € (1,6) εκατ. έναντι € 0,5 
εκατ. για τη χρήση 2016.  
 
Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους: Ο Όµιλος εµφάνισε ζηµιές µετά από φόρους ύψους          
€ (4,4) εκατ. για τη χρήση 2017, έναντι ζηµιών ύψους € (0,7) εκατ. για τη χρήση 2016.  
 
 
Λοιποί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 
Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται για τον Όµιλο οι βασικότεροι αριθµοδείκτες: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

= 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

= 
34.368 

= 41,22% 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 83.380 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

= 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

= 
83.380 

= (1,2) 
Μ.Ο. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (72.251) 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

= 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

= 
83.380 

= 0,68 
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 122.412 

       

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Η 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

= 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 

20.894 

= 0,14 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 144.923 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

= 
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

= 
195.720 

= (2,7) 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (72.681) 

       
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

= 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

= 
36.012 

= 42,36% 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85.010 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

= 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

= 
85.010 

= (1,2) 
Μ.Ο. Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (71.194) 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

= 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

= 
85.010 

= 0,69 
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123.056 

       

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Η 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

= 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

= 

21.438 

= 0,15 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 141.874 

       

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

= 
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

= 
193.606 

= (2,7) 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (71.820) 
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Η εξέλιξη των εργασιών για τη χρήση 2017 για τα σήµατα του οµίλου Everest έχουν ως εξής: 
 

Σήµα Everest 

∆έκα νέα καταστήµατα υπό το σήµα Everest ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός του 2017. Από αυτά, 
τα τέσσερα είναι νέα franchise καταστήµατα στην Αττική, ένα είναι νέο franchise κατάστηµα στη 
Ζάκυνθο και δύο νέα εταιρικά καταστήµατα εντός του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χανίων 
και εντός του Λιµένα Πατρών. Επίσης, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τρία νέα εταιρικά καταστήµατα 
στο αεροδρόµιο Χανίων, στο αεροδρόµιο Μυκόνου και εντός του ΣΕΑ Ψαθόπυργου. 
 
Συγχρόνως, συνεχίστηκε το πρόγραµµα ανακαινίσεων των καταστηµάτων φτάνοντας συνολικά τα 93 
καταστήµατα µε ανανεωµένη εικόνα σε σύνολο 141 καταστηµάτων πανελλαδικά. 
 
Το Φεβρουάριο 2017, κατά την περίοδο της Σαρακοστής, το everest λανσάρει για πρώτη φορά µέσα 
από ένα σύνολο νηστίσιµων προϊόντων, το Vegan Cappuccino, διεισδύοντας προϊοντικά σε ένα πιο 
εξειδικευµένο κοινό. Η επικοινωνία των νηστίσιµων προϊόντων υποστηρίχθηκε µε in-store υλικά και 
έντυπα. 
 
Εντός του Μαρτίου 2017, το everest επένδυσε στην πρωινή ζώνη µε την προωθητική ενέργεια 
«Πρωινό µε  €2», επικοινωνώντας το combo καφές – τυρόπιτα και milko - τυρόπιτα. Το πλάνο 
επικοινωνίας περιλάµβανε προβολή στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο µε τηλεοπτικό και 
ραδιοφωνικό σποτ αντίστοιχα, outdoor campaign σε στάσεις λεωφορείων, print media σε έντυπα 
ποικίλου ενδιαφέροντος, social media campaign (στα owned social media) και προβολή σε επιλεγµένα 
sites (µε internet banners).  
 
Στο τέλος Απριλίου 2017, ξεκίνησε µία νέα καµπάνια στο zesto sandwich, µε όχηµα την προσφορά 
«Zesto Sandwich σε κλασικό ψωµάκι everest µε 4 διαφορετικά υλικά µόνο µε € 3, σε συνδυασµό µε 
αναψυκτικό Coca Cola µόνο µε € 1 επιπλέον». Για την επικοινωνία της ενέργειας, το everest 
προχώρησε στο σχεδιασµό µιας νέας τηλεοπτικής καµπάνιας, µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που 
τοποθετεί το everest µέσα στην καθηµερινότητα των πελατών του και δηµιουργεί νέα δεδοµένα στον 
τρόπο που επικοινωνεί µε το κοινό. Η επικοινωνία της ενέργειας ενισχύθηκε µε τοποθέτηση panels σε 
στάσεις λεωφορείων, παρουσιάσεις σε έντυπα, social media campaign και προβολή σε επιλεγµένα 
sites. 
 
Παράλληλα µε την ενέργεια µε την Coca-Cola, στο τέλος Απριλίου, λανσάρεται η νέα υπηρεσία 
Online Ordering του www.everest.gr , µέσω τοποθέτησης στην εκποµπή µε την υψηλότερη τηλεθέαση 
(Survivor), εγκαινιάζοντας µία νέο περίοδο επικοινωνίας για το digital κανάλι πώλησης. Το 
λανσάρισµα της νέας υπηρεσίας σηµατοδοτήθηκε από την προβολή στην πολύ δηµοφιλή τηλεοπτική 
εκποµπή SURVIVOR του ΣΚΑΙ, ενώ σε δεύτερο χρόνο ενισχύθηκε τηλεοπτικά µε περαιτέρω 
τηλεοπτικές παρουσιάσεις, δηµιουργική προβολή µέσω παρουσιάσεων σε lifestyle sites, παρουσία στα 
κυριότερα ειδησεογραφικά sites σε κεντρικές ενότητες, καταχωρήσεις σε έντυπα και περιοδικά καθώς 
και καµπάνια µε internet banners σε συνεργασία µε τη Google, καθώς και εκτενές πλάνο στις σελίδες 
της µάρκας στα social media. Η νέα υπηρεσία προστίθεται ως υπογραφή στην επικοινωνία όλων των 
µεγάλων προωθητικών ενεργειών. Το online ordering www.everest.gr µε καινοτόµα χαρακτηριστικά 
όπως το as fast as ever για την παραλαβή παραγγελίας από το κατάστηµα χωρίς αναµονή στην ουρά 
και την προσθήκη «αγαπηµένης παραγγελίας», σηµειώνει ήδη 25.000 εγγραφές χρηστών οι οποίοι 
αναµένεται να αυξηθούν δυναµικά στο άµεσο µέλλον. Παράλληλα το delivery των everest ενισχύθηκε 
από τη συνεργασία µας µε το site “e-food”, η οποία ξεκίνησε εντός του Νοεµβρίου 2017.  
 
Τον Ιούνιο ξεκίνησε µία µεγάλης δυναµικής συνεργασία του everest µε την Cosmote και το 
πρόγραµµα πιστότητας και επιβράβευσης “Deals for you”, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή 
στο κοινό προγράµµατα πιστότητας των τελευταίων ετών.  H ένταξη της everest στο επιτυχηµένο 
πρόγραµµα “Deals for Υou” επικοινωνήθηκε πολύ έντονα µέσω τηλεοπτικού σποτ, µέσω απευθείας 
επικοινωνίας µε SMS & e-mails στο σύνολο των 5.000.000 συνδροµητών της Cosmote, αλλά και 
µέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Cosmote και της everest. 
 
Παράλληλα µε την ενέργεια της Cosmote, το everest ενίσχυσε την κατηγορία του sandwich, µε την 
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προώθηση του zesto µε 4 υλικά και €3, στοχεύοντας στην εδραίωση της τιµής στους καταναλωτές ως 
µόνιµη τιµολογιακή πολιτική και όχι ως προσφορά. Η επικοινωνία υποστηρίχθηκε µε ραδιοφωνική 
καµπάνια µε 2 διαφορετικά spots, τοποθέτηση outdoor σε στάσεις λεωφορείων και ντύσιµο 
λεωφορείων κεντρικών οδικών αρτηριών. 
 
Το Σεπτέµβριο 2017, το everest συνεργάστηκε µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, και συνεχίζοντας την 
επένδυσή του στην κατηγορία του sandwich, ενισχύει την προσφορά του zesto, παρέχοντας στον 
καταναλωτή την δυνατότητα να αποκτήσει µε κάθε zesto µε 4 υλικά και 3€, µία Amstel µε 1€ 
επιπλέον. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε µέσω ραδιοφώνου (µε ραδιοφωνικό σποτ),  print media, social 
media campaign στα owned social media και instore επικοινωνία. 
 
Επιπλέον, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της πρωινής ζώνης του everest και συνεχίζοντας την 
προώθηση των value for money προϊόντων, τον Οκτώβριο 2017 και το Νοέµβριο 2017 προχώρησε σε 
υπενθυµητική επικοινωνία του Espresso / Cappuccino µε το χαρµάνι Fine Brazilian Blend, µε τιµή 
από 1€. H επικοινωνία υποστηρίχθηκε µε: τοποθέτηση προϊόντος σε πρωινές εκποµπές υψηλής 
τηλεθέασης, outdoor σε στάσεις λεωφορείων, ντύσιµο λεωφορείων, spots σε oθόνες αγώνων basket, 
in-store υλικά και social media campaign. 
 
Παράλληλα µε τα ανωτέρω, το Νοέµβριο 2017, το everest  σε συνέχεια του προγράµµατος 
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» της Eurobank, που είναι ήδη σε ισχύ στα καταστήµατα, προχώρησε σε νέα κοινή 
ενέργεια µε την Eurobank, δίνοντας επιστροφή µε τη χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 
στα καταστήµατα everest 10%. Η προβολή της ενέργειας έγινε µε in-store έντυπα υλικά.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η επικοινωνία του online ordering, το οποίο α) 
υπογράφει την επικοινωνία σε όλες τις καµπάνιες και προωθητικές ενέργειες του everest και β) 
προωθείται µέσω αυτόνοµου πλάνου επικοινωνίας στα owned social media του σήµατος.   
 
 
Σήµα La Pasteria 

Η La Pasteria δραστηριοποιείται στην αγορά της εστίασης και συγκεκριµένα του casual dining µε 15 
καταστήµατα εντός Αττικής και ένα κατάστηµα στη Θεσσαλονίκη. 
 
Οι βασικές προτεραιότητες για το 2017 αφορούσαν σε δηµιουργία top of mind awareness σαν την πιο 
Italian casual dining value for money εµπειρία & αύξηση της επισκεψιµότητας στα καταστήµατα.  
 
Αναφορικά µε την ενίσχυση της εµπειρίας, συνεχίστηκε η προβολή του καινοτόµου πιάτου Pasta alla 
Parmigiana. Πρόκειται για το µοναδικό πιάτο που ετοιµάζεται στο τραπέζι του πελάτη, µέσα σε ένα 
ολόκληρο κεφάλι παρµεζάνας, από εξειδικευµένο προσωπικό που εξηγεί όλα τα βήµατα της 
συνταγής. Η Pasta alla Parmigiana, που αποτελεί µια µοναδική προϊοντική καινοτοµία της La Pasteria, 
παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκποµπή «Tο Πρωινό µου» στον τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤ1 
(Απρίλιος 2017), καθώς και σε εκποµπές του ANT1 Life (Μάϊος 2017) και στην καθιερωµένη πλέον 
µαγειρική εκποµπή «Στην κουζίνα µε τον Άρη» στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ (Οκτώβριος 2017). 
Επιπλέον, σε digital περιβάλλον προβλήθηκε σε επιλεγµένα media συµπεριλαµβανοµένων και των 
social media της La Pasteria σε συνεργασία µε τη Σταµατίνα Τσιµτσιλή (Ιούλιος 2017).  
 
Αναφορικά µε την αύξηση της επισκεψιµότητας στα καταστήµατα, η La Pasteria προχώρησε σε 
σχεδιασµό προωθητικών ενεργειών µε διαφορετικές περιστάσεις επίσκεψης και ειδικά µενού ή 
µειωµένες τιµές, οι οποίες επικοινωνήθηκαν µε δηµοσιεύσεις σε επιλεγµένα έντυπα και digital µέσα, 
ραδιοφωνικές αναφορές, social media και in-store υλικά. Πιο συγκεκριµένα, σχεδιάστηκε το menu 
του Αγ. Βαλεντίνου (Φεβρουάριος 2017) καθώς και το menu Mediterraneo µε νηστίσιµες συνταγές 
(Απρίλιος 2017). Επιπλέον υλοποιήθηκε η ενέργεια Ouggapasta σε συνεργασία µε το ∆ηµήτρη 
Ουγγαρέζο, βάσει της οποίας οι καταναλωτές απολάµβαναν δυο συγκεκριµένες µακαρονάδες µε 
έκπτωση 50% για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Απρίλιος 2017).  
Στα πλαίσια της δηµιουργίας top of mind awareness, το Μάιο 2017 η La Pasteria συµµετείχε στο 
TEDx Athens, όπου έγινε παρουσίαση του πιάτου Pasta alla Parmigiana από 10 chef και σιτίσθηκαν 
περίπου 1.500 συµµετέχοντες.  
Παράλληλα, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Οικογένειας, σχεδιάστηκε ειδική ενέργεια κατά την 
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οποία τα παιδιά µέχρι 12 ετών έτρωγαν δωρεάν στα καταστήµατα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
υλοποιήθηκε προωθητική ενέργεια σε συνεργασία µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατά την οποία οι 
καταναλωτές µπορούσαν να απολαύσουν οποιαδήποτε pizza µαζί µε 2 ποτήρια Fischer στην τιµή των 
€ 15.  
Επιπλέον, για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ζυµαρικών οι καταναλωτές των καταστηµάτων 
µας είχαν την ευκαιρία από τις 23/10 έως τις 25/10 να απολαύσουν όλα τα πιάτα pasta µε έκπτωση -
50% και να λάβουν ένα ειδικό φυλλάδιο µε tips για την ιταλική κουζίνα από τους chefs της La 
Pasteria.  
 
Τέλος, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του top of mind awareness της La Pasteria και 
αφουγκραζόµενοι τη νέα καταναλωτική τάση που ορίζει την αγορά δώρων που προσφέρουν µια 
ολοκληρωµένη εµπειρία στον αποδέκτη, το ∆εκέµβριο 2017 η La Pasteria λάνσαρε τις δύο κάρτες 
δώρου αξίας € 30 και € 50 . 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντός της χρονιάς, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε το Αθηνόραµα club 
οι Golden Wednesdays apperitivo & cocktails στο Golden Hall µε παρουσίαση apperitivo µαζί µε 
συνοδευτικά από τους Chefs της La Pasteria σε µέλη του Club.  Οι ενέργειες  υποστηρίχθηκαν µε 
ραδιοφωνική, in store, & digital επικοινωνία.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνεχίστηκε η πετυχηµένη ενέργεια Pasta Wednesdays µε τις 
classico pasta να προσφέρονται µε έκπτωση -50%, συνεισφέροντας σηµαντικά στην αύξηση της 
επισκεψιµότητας των καταστηµάτων της La Pasteria τις Τετάρτες του 2017. 
 
 
Olympic Catering 

Στις αρχές του 2017 υπογράφηκε για τα περιφερειακά αεροδρόµια, στα οποία η εταιρεία είχε 
παρουσία καθώς και για ένα νέο, αυτό της Μυκόνου, νέα σύµβαση µίσθωσης χώρων εστίασης µε τη 
Fraport Greece, η οποία αποτελεί το νέο διαχειριστή των εν λόγω αεροδροµίων µετά την παραχώρησή 
τους από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η πορεία για το 2017 
ήταν ιδιαίτερα θετική κυρίως λόγω της αυξηµένης επιβατικής κίνησης που παρουσίασαν τα 
αεροδρόµια, στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, κατά την τουριστική περίοδο. 
 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Εντός του 2017 οι εταιρείες του Οµίλου απέσπασαν τις ακόλουθες βραβεύσεις και Τιµητικές 
∆ιακρίσεις: 
 

• Το La Pasteria, διακρίθηκε στην κατηγορία «Most Innovative Product» για την καινοτοµία, 
τόσο στις συνταγές, όσο και στον τρόπο παρασκευής και σερβιρίσµατος των πιάτων του στα 
πλαίσια των φετινών Βραβείων Franchise 

• Το everest, το αγαπηµένο street food για όλες τις ώρες της ηµέρας, βραβεύτηκε στην 
κατηγορία «Best Core Web Strategy» για τη δηµιουργία και υλοποίηση της νέας καινοτόµας 
υπηρεσίας e-ordering (www.everest.gr), που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα παραγγελίας 
από οποιαδήποτε συσκευή είτε για delivery είτε για takeaway 

 
 
Β. Προοπτικές για τη χρήση 2018 

Οι εκτιµήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζονται σηµαντικά  αισιόδοξες, 
καθώς ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2018 αναµένεται να είναι θετικός σε ποσοστό 2,5% περίπου. 
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και 
η επιτυχής εφαρµογή της συµφωνίας µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.  
 
Βασική προτεραιότητα για τον Όµιλο Everest αποτελεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη και ενδυνάµωση των 
δικτύων του, δίνοντας έµφαση σε αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος. Η εν λόγω ανάπτυξη θα 
επιτευχθεί µε ίδιες επενδύσεις αλλά και µέσω συνεργασιών µε νέους και υφιστάµενους στρατηγικούς 
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εταίρους. 
 
Στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης των σηµάτων εστίασης του Οµίλου αποτελεί για το 2018 και τα 
επόµενα χρόνια η ψηφιακή καινοτοµία. Στόχος είναι η συνολική αναβάθµιση της εµπειρίας των 
καταναλωτών και η αύξηση των επιπέδων πιστότητας τους, µέσω εργαλείων και µέσων που απαντούν 
στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες. 
 
Εντός του β’ εξαµήνου 2018 αναµένεται η έναρξη του everest application σε android και iOS, το 
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παραγγείλουν από το κινητό τους εύκολα και 
γρήγορα. Μέσα στο έτος αναµένεται επίσης να λανσαριστεί και το πρόγραµµα επιβράβευσης του 
everest µε στόχο την αύξηση της πιστότητας των καταναλωτών και κατ’ επέκταση την αύξηση της 
συχνότητας των αγορών τους. Τέλος, προγραµµατίζεται έργο ψηφιακής καινοτοµίας για το Olympus 
Plaza/everest µε Ordering Kiosks στο Σχηµατάρι και ενδεχοµένως και σε άλλα σηµεία µε τη 
δυνατότητα skip the line παραγγελίας από πελάτες που δεν θέλουν να καθυστερήσουν το ταξίδι τους. 
 
 
Άξονες ∆ράσης Σηµάτων & Θυγατρικών: 
 
 
EVEREST: 
 

• Αναζήτηση ευκαιριών για ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων 
• ∆υναµική προώθηση του online ordering και του νέου site www.everest.gr και ανάπτυξη 

everest application 
• Ανάπτυξη προγράµµατος πιστότητας 
• ∆ιαρκής εκπαίδευση, ενδυνάµωση και επαναξιολόγηση του προσωπικού 

 
 
La Pasteria: 

 
• Εποχιακές επιλογές για δηµιουργία ενδιαφέροντος & περαιτέρω ενίσχυση της 

«ιταλικότητας» και της εµπειρίας του καταναλωτή 
• Ανανέωση διαδικτυακής σελίδας και εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα 
• Έµφαση στις συνέργειες µε σηµαντικούς προµηθευτές 

 
 
 
Βιοµηχανικές µονάδες: 
 

• Εξορθολογισµός των υποδοµών των εργοστασίων  
• Cost Efficiency στη λειτουργία των παραγωγικών µονάδων 

 
 
 
Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 έχουν καταρτιστεί βάσει της 
αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), αφού ληφθούν υπόψη και όσα αναφέρονται 
στη σηµείωση 2.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
Κίνδυνοι µακροοικονοµικού περιβάλλοντος  
 
Παρά τις θετικές ενδείξεις των τελευταίων µηνών, το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα συνεχίζει να παραµένει σχετικά ασταθές. Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση δεν 
είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια ενδεχόµενες αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική ή και την 
παγκόσµια οικονοµία και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες του Οµίλου. Παρόλα αυτά, 
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λειτουργώντας σε αυτό το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση, 
σχεδιάζει και υλοποιεί τις όποιες αναγκαίες παρεµβάσεις, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στις δραστηριότητές του. 
 
 
Επιχειρησιακοί κίνδυνοι 
 
Κίνδυνος Πωλήσεων 
 
Ο κίνδυνος πωλήσεων αναφέρεται σε ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του κύκλου 
εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου (είτε από υφιστάµενες είτε από νέες δραστηριότητες). Η 
ανάταξη των µακροοικονοµικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας συνεχίζει να προκύπτει κυρίως 
µέσω της µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος, της διατήρησης υψηλών φορολογικών συντελεστών 
καθώς και συντελεστών ΦΠΑ, παραγόντων ανασταλτικών στην προσπάθεια ανάκαµψης της 
πραγµατικής οικονοµίας. 
 
Η διατήρηση της αβεβαιότητας του οικονοµικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε 
περαιτέρω µείωση του διαθέσιµου προς κατανάλωση εισοδήµατος, ενδέχεται να συνεχίζει να 
επηρεάζει την αγορά εστίασης. Η στρατηγική του Οµίλου για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
αυτών των κινδύνων εστιάζεται στη διαρκή προσήλωση στους στρατηγικούς πυλώνες που έχει θέσει, 
(συνεχείς προϊοντικές καινοτοµίες, έµφαση στην ποιότητα, εξωστρέφεια, κ.λ.π.). 
 
 
Κίνδυνος Κόστους  
 
Ο κίνδυνος κόστους αναφέρεται στις ανατιµητικές αποκλίσεις που ενδεχοµένως να υπάρξουν και που 
δυνητικά θα αυξήσουν το βιοµηχανικό κόστος και τα γενικά έξοδα κυρίως των βιοµηχανικών 
εταιρειών του Οµίλου.   
 
Στον τοµέα των βασικών Α’ Υλών  έχουν επικρατήσει έντονες ανατιµητικές τάσεις (κρέατα, σιτηρά, 
άλευρα, λιπαρά, κ.λπ.) καθώς και επιβολή πρόσθετων φόρων κατανάλωσης (καφές). Σε σηµαντικό 
βαθµό, το αυξηµένο κόστος που προκύπτει, έχει ενσωµατωθεί στο πλάνο των παραγωγικών µονάδων 
του 2018, χωρίς να αποκλείεται µεγαλύτερη ανατιµητική τάση. 
 
Σε µέρος του δικτύου καταστηµάτων, η Εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει  να παρέχει οικονοµική 
στήριξη, είτε µέσω πρόσθετων προωθητικών προγραµµάτων είτε µέσω πρόσθετου κεφαλαίου 
κίνησης. 
 
Κίνδυνος ανταγωνισµού 
 
Ο τοµέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος (υπηρεσίες εστίασης), αποτελεί πεδίο έντονου 
ανταγωνισµού µε τη συντριπτική πλειοψηφία των ανταγωνιστών να αποτελείται από µη οργανωµένα 
δίκτυα εστίασης δηλαδή βασικά από µεµονωµένα καταστήµατα φαγητού-καφέ. Η ανεπάρκεια σε 
ελεγκτικούς µηχανισµούς δηµιουργεί στρεβλώσεις (µη έκδοση αποδείξεων, φοροδιαφυγή, αδήλωτη 
εργασία, εισφοροδιαφυγή κλπ) διαµορφώνοντας συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των 
οργανωµένων αλυσίδων και των ατοµικών επιχειρήσεων µε προφανή επίδραση στις πωλήσεις και την 
κερδοφορίας τους. Παράλληλα, ενδεχόµενες αλλαγές σε διατάξεις σχετικές µε τη δραστηριότητα του 
κλάδου (πχ διαφοροποίηση συντελεστών ΦΠΑ, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις κλπ) 
διαφοροποιούν το πεδίο του ανταγωνισµού. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών 
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου 
εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
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ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Η διαχείριση του 
κινδύνου πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Οµίλου 
VIVARTIA.  
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν 
µελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα 
διαφορετικό από το ευρώ, που είναι το εγχώριο νόµισµα της Εταιρείας. Η διαχείριση των 
συναλλαγµατικών κινδύνων όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιµετωπίζεται κυρίως µε τη χρήση φυσικών 
αντισταθµιστικών µέσων και µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. 
Στην παρούσα φάση ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των 
συναλλαγών του καθώς και των περιουσιακών του στοιχείων είναι εκφρασµένο σε Ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται εξαιτίας 
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηµατικές ροές από εργασίες του Οµίλου είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Ο Όµιλος εκτίθεται 
σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά µε το δανεισµό του. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια 
εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει 
τον Όµιλο σε κίνδυνο εύλογης αξίας από επιτόκια. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων 
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί σύµφωνα 
µε ένα προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί 
ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. Ο δείκτης σταθερού-κυµαινόµενου επιτοκίου του δανεισµού του 
Οµίλου διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, τη στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές 
του ανάγκες.  
 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής 
θέσης. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από το δίκτυο των franchisees. Για 
συγκεκριµένους πιστωτικούς κινδύνους ο Όµιλος σχηµατίζει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών. Στη 
λήξη της χρήσης 2017, η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 
που να µην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις εταιρείες του 
Οµίλου, εφαρµόζοντας διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Όπου κρίνεται απαραίτητο και 
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που 
παρουσιάζουν αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο.  
 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα τηρούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή του σε πιστωτικό κίνδυνο 
σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών διαθεσίµων και 
την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες 
ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής 
παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων πληρωµών. Παράλληλα, ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς 
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την ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό τη διατήρηση 
µιας ισορροπίας µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της τραπεζικής 
πιστοληπτικής του ικανότητας. 
 
Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου κατά την 31/12/2017 ανήλθε σε € 123.698 χιλ. µε ποσό € 24.403 
χιλ. να αφορά σε µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό € 99.295 χιλ. να αφορά σε 
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.  
 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2017 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 124.029 χιλ. µε το 
σηµαντικότερο µέρος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων να αφορά σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 
Παράλληλα, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται δανειακές υποχρεώσεις 
κεφαλαίου και τόκων ποσού € 95.300 χιλ. των οποίων η διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την 
ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται στην τελική φάση 
υλοποίησης, µε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 18η Ιουλίου 2018 
(βλ. Σηµείωση 21). 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και όσων αναλυτικά περιγράφονται στη Σηµείωση 21 η διοίκηση του Οµίλου 
εκτιµά ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων θα οριστικοποιηθεί µε επιτυχία έως την 18η 
Ιουλίου 2018 και ως εκ τούτου εκτιµά ότι δεν θα αντιµετωπιστούν θέµατα χρηµατοδότησης και 
ρευστότητας του Οµίλου και της Εταιρείας εντός των επόµενων 12 µηνών, ενώ παράλληλα εντός του 
2018 θα πραγµατοποιηθεί η αναταξινόµηση των δανείων στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Λειτουργικός κίνδυνος  
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναµία των συστηµάτων τεχνολογίας και 
ελέγχων του Οµίλου καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές 
καταστροφές. Τα συστήµατα του Οµίλου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθµίζονται επί συνεχούς 
βάσεως.  
 
Κίνδυνος συµµόρφωσης  
 
Ο κίνδυνος συµµόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηµατικής απώλειας, συµπεριλαµβανοµένης και απώλειας 
από πρόστιµα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη µη συµµόρφωση µε τους νόµους και κανονισµούς 
της πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της εποπτείας που ασκείται από τη 
∆ιοίκηση του Οµίλου, αλλά και µέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρµόζει ο Όµιλος.   
 
Κίνδυνος απώλειας φήµης 
 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Οµίλου που είτε 
αληθινή είτε ψευδής, µπορεί να προκαλέσει µείωση της πελατειακής βάσης, µείωση των εισοδηµάτων 
και νοµικές αγωγές εναντίον του Οµίλου. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσω της 
εποπτείας που ασκείται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου και µέσω άλλων διαδικασιών µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  
 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου από την Εταιρεία είναι η διατήρηση υγιών δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να µπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να µεγιστοποιεί την 
αξία προς τους µετόχους. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της δοµή (και αυτή των 
θυγατρικών της) και προβαίνει σε αναπροσαρµογές ανάλογα µε τις µεταβολές στις οικονοµικές 
συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που πηγάζουν από τις εργασίες της.  
 
 

∆. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη  

Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 
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πραγµατοποιήθηκαν υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της χρήσης 2017 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
της 31/12/2017 για τον Όµιλο και την Εταιρεία, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, στη σηµείωση 36 παρουσιάζονται τα έσοδα και έξοδα της Εταιρείας µε τις θυγατρικές της 
και αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τις θυγατρικές καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
που έχει λάβει η Εταιρεία από τις θυγατρικές της. Τα έσοδα και έξοδα του Οµίλου περιλαµβάνουν 
κυρίως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου και αγορές 
υπηρεσιών και παγίων που έχουν χορηγηθεί από συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις και απαιτήσεις από 
δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς τις θυγατρικές εταιρείες. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν 
κυρίως σε εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες. Οι απαιτήσεις του Οµίλου 
αφορούν κυρίως σε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ενώ οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως εµπορικές 
υποχρεώσεις. 

Οι συναλλαγές του Οµίλου µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη, όπως παρουσιάζονται στη σηµείωση 36, 
αφορούν σε συναλλαγές µε τον Όµιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και περιλαµβάνουν καταθέσεις 
ποσού € 0,268 εκ. και δάνεια ποσού € 10,493 εκ. καθώς και σχετιζόµενους τόκους έξοδα ποσού           
€ 0,656 εκ. αντίστοιχα. 

Οι συνολικές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της 
Εταιρείας παρουσιάζονται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων. Για τη χρήση 2017, οι 
συνολικές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε             
€ 1,0 εκ. 

 

 

Ε. Μη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
 
 
Το Επιχειρηµατικό µοντέλο 
  
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της «GOODY’S A.E. Υπηρεσιών Εστίασης», η οποία στις 31/12/2017 
συµµετείχε άµεσα µε ποσοστό 100,00 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Συνεπώς η Εταιρεία 
και οι θυγατρικές της απαρτίζουν τον Όµιλο EVEREST, ο οποίος αποτελεί υπo-όµιλο των οµίλων  
GOODY’S και VIVARTIA. 
 
Ο Όµιλος Εστίασης Goody’s | Everest αποτελεί τον αδιαµφισβήτητο ηγέτη στην ελληνική αγορά 
υπηρεσιών εστίασης και καφέ. ∆ιαχρονικός στόχος του Οµίλου είναι η παραγωγή και παροχή υψηλής 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη δηµιουργία 
προστιθέµενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
Για τον Όµιλο Goody’s | Everest η βιώσιµη ανάπτυξη και η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι 
συνυφασµένη µε τη συνεχή βελτίωση και την υψηλή ποιότητα σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας 
µας. Προτεραιότητα του Οµίλου Goody’s | Εverest αποτελεί η επένδυση στην ελληνική 
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, µε στόχο τη συνεχή εξέλιξη, ανάπτυξη και αναβάθµιση των 
σηµάτων.  
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Όµιλος έχει αναπτύξει το επιχειρηµατικό του µοντέλο, ενσωµατώνοντας σε 
αυτό σηµαντικά στοιχεία, όπως τις κρίσιµες συνεργασίες, τους βασικούς του πόρους, τα κανάλια 
διανοµής των προϊόντων και των υπηρεσιών του, καθώς και τις κατηγορίες πελατών. Όλα τα 
παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση του κόστους και των εσόδων, αποτελούν την πηγή των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του Οµίλου και συνθέτουν τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται 
αξία, µέσω του συνόλου των δραστηριοτήτων του. 



 

17 
 

Το όραµά µας: «Με καινοτοµία και πρωτοπορία στην εστίαση, να κάνουµε τον κόσµο µας καλύτερο» 

 
 

 

 
Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων 
 
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τη λειτουργία των δικλείδων ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί, 
ως απάντηση στα σχετικά επιχειρηµατικά ρίσκα. Το Τµήµα διενεργεί πολυάριθµους ελέγχους 
ετησίως, τα αποτελέσµατα των όποιων συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται, ανά τρίµηνο, στην 
Επιτροπή Ελέγχου του Οµίλου VIVARTIA.  
 
Επίσης, εφαρµόζοντας την αρχή της πρόληψης, ο Όµιλος, σε επίπεδο ∆ιοίκησης, τηρεί 
αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, καθώς έχει αναγνωρίσει, αξιολογεί συνεχώς και 
προτεραιοποιεί ενδεχόµενους επιχειρηµατικούς κινδύνους, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα ή 
εφαρµόζοντάς εξειδικευµένες στρατηγικές, προκειµένου να περιορίσει την έκθεση σε αυτούς.  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων παρατίθενται στη 
Σηµείωση 37 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
∆ιαχείριση θεµάτων διαφάνειας και διαφθοράς  
 
Ο Όµιλος τηρεί τον «Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας VIVARTIA», σύµφωνα µε τον οποίο, οι 
συναλλαγές οφείλουν να διενεργούνται µε τρόπο νόµιµο και δεοντολογικό, βάσει της ισχύουσας 
εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας. Αναφορικά µε θέµατα διαφάνειας και διαφθοράς, υφίστανται 
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Στόχος του Οµίλου είναι να συναλλάσσεται µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µε τρόπο έντιµο 
και ορθό, δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία. 

συγκεκριµένοι κανόνες και αρχές για τη λήψη επιχειρηµατικών δώρων, καθώς και την αποφυγή 
δωροδοκίας και χρηµατισµού, από το σύνολο των εργαζοµένων. Παράλληλα, έχει θεσπιστεί 
«Κώδικας ∆εοντολογίας που διέπει τη διενέργεια προµηθειών ειδών & υπηρεσιών», σύµφωνα µε τον 
οποίο υφίστανται συγκεκριµένα πρότυπα και αρχές που καθορίζουν τη σχέση εργαζοµένων και 
προµηθευτών, αναφορικά µε την προσφορά ή λήψη δώρων. Επιπλέον, και οι ίδιοι οι προµηθευτές 
οφείλουν να σέβονται και να τηρούν το σχετικό «Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών / Συνεργατών» 
που έχει αναπτυχθεί και να συναλλάσσονται µε την Εταιρία µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο. 
 

 
 
Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων 
 
Με γνώµονα την αρχή της πρόληψης, στον Όµιλο τηρείται ο «Κώδικας Επιχειρηµατικής 
∆εοντολογίας VIVARTIA», µέσω του οποίου θεσπίζονται ειδικά µέτρα και πρακτικές, ώστε να 
αποφεύγονται περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων. Βασική αρχή του Οµίλου είναι πως οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων, τα οποία µπορεί να 
επηρεάσουν την κρίση, την αντικειµενικότητα ή την πίστη τους προς τον Όµιλο. Ανάµεσα σε αυτά, 
συγκαταλέγονται θέµατα άσκησης παράλληλων δραστηριοτήτων, κανόνες και κωλύµατα αναφορικά 
µε την πρόσληψη και απασχόληση συγγενών, η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και το 
πλαίσιο διαχείρισης εµπιστευτικών πληροφοριών. 
 
 
Υπευθυνότητα για τους εργαζόµενους  
 
Για τον Όµιλο Goody’s | Everest οι εργαζόµενοι αποτελούν πολύτιµο συνεργάτη στην ανάπτυξή του 
και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος φροντίζει για ένα 
εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, συνεχή εκπαίδευση και 
επιµόρφωση, αξιοκρατική αξιολόγηση και επιπλέον παροχές. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση 
και την προσφορά τους, παρέχει στους ανθρώπους του τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη µέσω της 
ανάδειξης των ικανοτήτων τους. 
 
 
 
Στατιστικά στοιχεία Ανθρώπινου ∆υναµικού: 
 

 

Ανθρώπινο δυναµικό  Goody’s | Everest 
  2016 2017 

Άνδρες 1.211 1.209 
Γυναίκες 1.245 1.242 

Σύνολο 2.456 2.451 

 
 

Ηλικιακή κατανοµή ανθρώπινου δυναµικού 2017 
  <30 30-50 51+ 

Άνδρες 640 466 103 
Γυναίκες 707 392 143 

Σύνολο 1.347 858 246 
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Αριθµός εργαζοµένων που εκπαιδεύτηκαν 

 2016 2017 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
∆ιευθυντές 146 68 214 135 101 236 
Προϊστάµενοι τµηµάτων 222 131 353 213 142 355 
Υπάλληλοι 636 784 1.420 603 892 1.495 
Εργοδηγοί και εργατικό  
προσωπικό 

76 55 131 54 95 149 

Σύνολο 1.080 1.038 2.118 1.005 1.230 2.235 
 
 
Κώδικας ∆εοντολογίας εργαζοµένων 
 
Η εταιρεία Everest, ως θυγατρική του Οµίλου VIVARTIA τηρεί τον κώδικα «Κώδικα 
Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας VIVARTIA». Σύµφωνα µε αυτόν οι συναλλαγές, οφείλουν να 
διενεργούνται µε τρόπο νόµιµο και δεοντολογικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και διεθνή 
νοµοθεσία. Αναφορικά µε θέµατα διαφάνειας και διαφθοράς, υφίστανται συγκεκριµένοι κανόνες και 
αρχές για τη λήψη επιχειρηµατικών δώρων και την αποφυγή δωροδοκίας και χρηµατισµού από το 
σύνολο των εργαζοµένων.  Ο Κώδικας Επιχειρηµατικής  ∆εοντολογίας αναφέρεται στις βασικές αρχές 
και στους κανόνες που διέπουν το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. 
Βασίζεται τόσο σε βέλτιστες πρακτικές, όσο και σε υφιστάµενες νοµικές και κανονιστικές 
υποχρεώσεις. Οι Αξίες και οι Αρχές του Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας αποτελούν τη 
βάση των Πολιτικών και ∆ιαδικασιών του Οµίλου. 
 
 
Εκπαίδευση και κατάρτιση  
 
Η διαδικασία εκπαίδευσης µεριµνά για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζοµένων σε 
ετήσια βάση. Τα δοµηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα αφορούν στον εµπλουτισµό των γνώσεων, 
καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων.  Οι εργαζόµενοι του 
Οµίλου Goody’s | Everest εκπαιδεύονται και µέσω του Vivartia Academy που έχει ως στόχο την 
εκπαίδευση των εργαζοµένων στις εταιρείες του Οµίλου VIVARTIA, καθώς και επιλεγµένων 
συνεργατών τους. Η θεµατολογία σχετίζεται µε διάφορες ειδικότητες ή ειδικές δεξιότητες (soft skills). 
Αναλυτικότερα κατά τα έτη 2016 και 2017, στον Όµιλο Goody’s | Everest  πραγµατοποιήθηκαν: 
 
 

Ανθρωποώρες Εκπαίδευσης 

 
Σύνολο Ωρών 
Εκπαίδευσης 

Σύνολο 
Συµµετεχόντων 

Ώρες 
Εξωτερικής 
Εκπαίδευσης 

Συµµετοχές 
Εξωτερικής 

Ώρες 
Εσωτερικής 
Εκπαίδευσης 

Συµµετοχές 
Εσωτερικής 

2016 23.894 3.336 6.696 641 17.198 2.695 
2017 30.248 4.772 6.828 925 23.600 3.847 

 
 

Ανθρωποώρες Εκπαίδευσης/ Θεµατολογία 

 
Managerial & Self 

Development 
Finance / QA / 

Operations  

Production / 
Procurement /  

Technical Maintenance 

Marketing / Sales / 
Customer Service 

 
Ώρες Συµµ/ντες Ώρες Συµµ/ντες Ώρες Συµµ/ντες Ώρες Συµµ/ντες 

2016 1.933 191 18.152 2.469 652 289 3.157 387 
2017 1.543 214 21.765 3.540 1.002 201 6.118 817 
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Σύστηµα Αξιολόγησης Απόδοσης Εργαζοµένων  
 
Από τις βασικότερες προτεραιότητες του Οµίλου, είναι η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπων 
του.  Μέσα από ξεκάθαρη στοχοθέτηση, συνεχή αναβάθµιση δεξιοτήτων µέσα από εκπαίδευση και 
ευθυγραµµισµένη πορεία προς την επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών στόχων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εταιρεία εφαρµόζει ένα Σύστηµα Απόδοσης και Ανάπτυξης των εργαζοµένων, το οποίο έχει 
ως βασικό σκοπό: 

• τη δηµιουργία ατοµικών στόχων, την προτεραιοποίηση και ευθυγράµµιση αυτών µε τους 
συνολικούς στόχους της κάθε εταιρίας του Οµίλου  

• την αξιολόγηση επίτευξης των στόχων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων κάθε εργαζόµενου, µε 
τρόπο αντικειµενικό και αξιοκρατικό 

• την ανάπτυξη και ανταµοιβή µε βάση τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων 
• τη συνεχή βελτίωση δεξιοτήτων µέσα από την εκπαίδευση 

 
Πλέον της ετήσιας αξιολόγησης, κάθε δυο χρόνια εφαρµόζεται αξιολόγηση 360°, σε συνεργασία µε 
εξωτερικό συνεργάτη. Στόχος του Οµίλου, µέσω του συστήµατος αξιολόγησης, είναι –πέραν της 
αµοιβής- να εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία κάθε εργαζόµενου και να λαµβάνονται 
αποφάσεις σχετικά µε την εξέλιξη και την απασχόλησή του στο κατάλληλο τµήµα και θέση. 
 
 
Ίσες Ευκαιρίες και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
 
Ο Όµιλος υιοθετεί και εφαρµόζει τον Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας του οµίλου VIVARTIA, 
του οποίου η τελευταία αναθεώρηση πραγµατοποιήθηκε το 2015. 
Μερικές βασικές αρχές και αξίες του Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας: 

• Σεβόµαστε την αξιοπρέπεια και την τιµή όλων των ανθρώπων, ακολουθώντας αξιοκρατική 
προσέγγιση σε θέµατα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού και συνεργατών.  

• Ενθαρρύνουµε πρωτοβουλίες και καινοτοµίες σε ένα περιβάλλον ευελιξίας, συνεργασίας και 
εµπιστοσύνης. 

• ∆ηµιουργούµε και διατηρούµε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 
 
Με βάση τον Κώδικα ∆εοντολογίας, ο Όµιλος έχει αναπτύξει ισχυρή εργασιακή κουλτούρα, κύριο 
συστατικό της οποίας είναι ο σεβασµός των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωµάτων. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Όµιλος ενθαρρύνει την προάσπιση της διαφορετικότητας, αναγνωρίζοντας πως το 
ανθρώπινο δυναµικό στελεχώνεται από διαφορετικούς ανθρώπους µε τη ξεχωριστή προσωπικότητα 
και στόχους. 
 
 
Υγεία & Ασφάλεια εργαζοµένων 
 
Ο Όµιλος έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρµόζει Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιηµένο βάσει του διεθνούς προτύπου 
OHSAS 18001. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης του Συστήµατος αυτού, 
εντοπίζει, αξιολογεί και ελέγχει όλα τα σχετικά θέµατα µε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, 
καθώς και τα θέµατα που σχετίζονται µε επαγγελµατικούς κινδύνους σε όλες τις παραγωγικές και 
εµπορικές δραστηριότητές του. Σε αυτά περιλαµβάνεται και οποιαδήποτε εργασία αντικατάστασης 
παραγωγικού, ελεγκτικού, υποστηρικτικού και µεταφορικού εξοπλισµού, καθώς και κατασκευαστικά 
ή επισκευαστικά έργα και εργασίες. 
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Απόσπασµα από την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας 

Ο Όµιλος έχει ως µόνιµους σκοπούς και δεσµεύεται: 

- αφενός για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας & ασφάλειας της εργασίας µε συστηµατικό 
τρόπο και 

- αφετέρου για την πρόληψη για ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, που 
επιτυγχάνονται µέσω: 

• της εγκατάστασης κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων, 

• της χρήσης κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας από το προσωπικό, 

• της οργάνωσης εργασίας και της παροχής κατάλληλων υποδοµών & περιβάλλοντος εργασίας, 

• της συνεχούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, 

• της αναλυτικής καταγραφής ατυχηµάτων & των παραλίγο ατυχηµάτων, του προσδιορισµού και της 

• αξιολόγησης σχετικών παραµέτρων και της λήψης απαραίτητων διορθωτικών / προληπτικών µέτρων. 

 
 

∆είκτες Στοχοθέτησης / Παρακολούθησης 
 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ (INDICATOR ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΚΤΗ 

∆είκτης Απουσίας Ατυχήµατος Ο µέγιστος αριθµός ηµερών χωρίς ατύχηµα 
/ εργοστάσιο  

Σηµαντικά εργατικά ατυχήµατα Συνολικός αριθµός εργατικών ατυχηµάτων (καταγεγραµµένων 
στο ή στα Βιβλίο(α) Ατυχηµάτων) µε αποτέλεσµα την απουσία 
του ατυχηµατία άνω των 3 εργάσιµων ηµερών ανά έτος / 
αριθµός απασχολούµενου προσωπικού/ εργοστάσιο /έτος 

Ετοιµότητα αντιµετώπισης εκτάκτων 
περιστατικών 

Χρόνος εκκένωσης εργοστασίου (κατά την ετήσια άσκηση 
εκκένωσης) /  αριθµός παρευρισκόµενου προσωπικού /  
εργοστάσιο / έτος 

Κόστος ατυχηµάτων Συνολικό κόστος ατυχηµάτων / αριθµός απασχολούµενου 
προσωπικού Hellenic Catering / εργοστάσιο / έτος 

Παραλίγο ατυχήµατα Συνολικός αριθµός παραλίγο ατυχηµάτων /  αριθµός 
απασχολούµενου προσωπικού Hellenic Catering / εργοστάσιο / 
έτος 

∆είκτης ΜΟ περιοδικότητας 
ατυχηµάτων 

365 µέρες / Συνολικός αριθµός ατυχηµάτων Hellenic Catering / 
εργοστάσιο 

 
 
 
Ι. ∆ράσεις και παροχές Ανθρωπίνου ∆υναµικού 
 

� Παιδική εκδήλωση 22/12/2017 για τα παιδιά των εργαζοµένων 
Η παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση περιλάµβανε µασκότ, εργαστήρια κατασκευών, face 
painting, magician και δώρα για τα παιδιά. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της κεντρικής διοίκησης και συµµετείχαν πάνω από 70 παιδιά των 
εργαζοµένων. 

� Γιορτή γυναίκας 8/3/2017 
Χορήγηση ενός συµβολικού δώρου σε όλες τις γυναίκες  των εγκαταστάσεων της κεντρικής 
διοίκησης.  

� ∆ιάθεση δωρεάν εισιτηρίων προς το προσωπικό για θεατρικές παραστάσεις σε κεντρικά 
θέατρα της Αθήνας 

� Έκπτωση 15% στα παιδικά παιχνίδια PUBLIC – Χριστούγεννα 2017 προς όλο το 
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προσωπικό του Οµίλου και της VIVARTIA  
� Έκδοση κάρτας προνοµίων για τους εργαζοµένους του Οµίλου Εστίασης µε προνοµιακές 

εκπτώσεις σε όλα τα brands του Οµίλου 
 
ΙΙ. Εθελοντισµός εργαζοµένων 
 

� «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» : συγκέντρωση 366 κιβωτίων φαγητού που διανεµήθηκαν στο Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων 
Το 2017 καταφέραµε να σώσουµε ακόµα περισσότερες µερίδες φαγητού και να αυξήσουµε 
την επισιτιστική στήριξη προς κοινωφελείς φορείς µέσω του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», προσφέροντας 
συνολικά  2.174 µερίδες φαγητού. 

� Αιµοδοσία 
To 2017 πραγµατοποιήθηκαν δύο συνολικά αιµοδοσίες σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο 
Νίκαιας, στις οποίες η συνολική συµµετοχή των ατόµων έφτασε τα 85 και βοηθήσαµε πάνω 
από 45 συνανθρώπους µας που είχαν ανάγκη για αίµα. Οι αιµοληψίες πραγµατοποιήθηκαν 
στο κεντρικό κτίριο της ∆ιοίκησης  στον ∆.Α.Α. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», µε συµµετοχή των 
εργαζοµένων της κεντρικής ∆ιοίκησης του Οµίλου. 

 
 
Με Υπευθυνότητα για την Αγορά   
 
Ο Όµιλος Goody’s | Εverest είναι ο µεγαλύτερος Όµιλος στον τοµέα εστίασης & ψυχαγωγίας στην 
Ελλάδα, και ένας από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη. 
∆ιαθέτει και διαχειρίζεται µερικές από τις µεγαλύτερες µάρκες στο χώρο της Εστίασης στην Ελλάδα 
όπως: Goody’s Burger House, everest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria, Papagallino, Olympus 
Plaza και το βραβευµένο εστιατόριο Kuzina.  
Ο Όµιλος Goody’s | Εverest διαθέτει τρεις υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες παραγωγής στην 
Αττική και τη Θεσσαλονίκη, συνολικής έκτασης 47.800 τ.µ., οι οποίες συνολικά έχουν δυνατότητα 
παραγωγής 70 τόνων προϊόντων ηµερησίως. Στις µονάδες αυτές παράγονται έτοιµα γεύµατα (chilled 
& κατεψυγµένα), προϊόντα κρέατος, σαλάτες & dressings & προϊόντα αρτοζαχαροπλαστικής για τα 
σήµατα του Οµίλου αλλά και για το σύνολο της αγοράς εστίασης. Πρόκειται για πρωτοπόρες εταιρίες 
στον τοµέα του βιοµηχανικού catering, που επενδύουν συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη 
καινοτόµων και υψηλής ασφάλειας προϊόντων, καθώς και σε πρακτικές σχετικές µε την ποιότητα, την 
υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.  
Οι παραγωγικές µονάδες του Οµίλου, διαθέτουν πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε 
διεθνή πρότυπα, όπως: 
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 
• Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001 
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ISO 22000 
• ∆ιεθνές σύστηµα ασφάλειας τροφίµων IFS (higher level score) 
• Halal Certificate: Πιστοποίηση ποιότητας βάση θρησκευτικών απαιτήσεων του Ισλαµικού 

νόµου 
 
Με περισσότερα από 500 σηµεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όµιλος εξυπηρετεί καθηµερινά 
περισσότερους από 300.000 πελάτες. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Οµίλου είναι το πάθος για 
καινοτοµία και η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα µε 
επίκεντρο την ικανοποίηση πελάτη. Στρατηγικός στόχος του Οµίλου είναι η απόλυτη ικανοποίηση 
των πελατών της µέσω της παραγωγής ασφαλών τροφίµων και παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
εστίασης, γευµάτων και προϊόντων, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας. 
Τα βασικά σηµεία σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων είναι: 
 
1. Εφαρµογή και πιστοποίηση διεθνών προτύπων συστηµάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων 
Ο Όµιλος εφαρµόζει Συστήµατα ∆ιαχείρισης για τα οποία ελέγχεται και πιστοποιείται από 
ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Ειδικότερα, διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις και συνολικά 
αριθµεί 318 πιστοποιητικά για το 2017 σε όλο το ∆ίκτυό του. 
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• ISO 9001   •  ISO 22000 
• OHSAS 18001  •  IFS 
• ISO 14001   •  HALAL 
 
 
2. Σταθερές προδιαγραφές ποιότητας 
Οι προδιαγραφές των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται παραµένουν αµετάβλητα υψηλές και σε 
συµµόρφωση µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Επίσης, οι προδιαγραφές των τελικών 
προϊόντων προς διάθεση στους καταναλωτές παραµένουν σταθερές, µέσω των αυστηρών διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια, από την αποθήκευση ως την τελική διάθεση. 
 
 
3. Συστηµατικοί έλεγχοι 
Καθηµερινοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλα τα καταστήµατα του Οµίλου, σε κάθε κρίσιµο σηµείο 
ελέγχου (CCPs/ OPRPs) και σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή των προϊόντων µέχρι και τη 
διάθεσή τους. Τους ελέγχους πραγµατοποιεί κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, σε κάθε βάρδια, 
διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας, µε στόχο την προστασία της υγείας και ασφάλειας του 
τελικού καταναλωτή. Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται, ενώ επίσης τηρούνται και τα απαιτούµενα 
έντυπα του συστήµατος ασφάλειας τροφίµων. 
 
 
4. Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµός και σύγχρονες υποδοµές εγκαταστάσεων 
Οι παραγωγικές µονάδες του Οµίλου διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές και τον πλέον καινοτόµο 
εξοπλισµό και είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες, εξασφαλίζοντας στο µέγιστο βαθµό την ασφάλεια 
και ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, όλα τα καταστήµατα των σηµάτων του Οµίλου έχουν 
σχεδιαστεί µε τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής στην εστίαση, ώστε να διασφαλίζουν ένα ευχάριστο 
και φιλικό περιβάλλον στον καταναλωτή και σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων. 
 
 
5. Εσωτερικές επιθεωρήσεις από εξειδικευµένο και επιστηµονικό προσωπικό 
∆ιενεργούνται περισσότερες από 1.000 εσωτερικές επιθεωρήσεις, ετησίως. Εσωτερικοί έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται στα καταστήµατα µε καθορισµένη συχνότητα.  Οµάδα έµπειρων και 
εξειδικευµένων επιστηµονικών στελεχών, διενεργεί ελέγχους τόσο στα σηµεία πώλησης του Οµίλου 
όσο και στις παραγωγικές µονάδες. Στόχος είναι η επιβεβαίωση τήρησης των διαδικασιών και η 
επαλήθευση  των  συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων και Ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητάς τους. ∆ιενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις και δειγµατοληψίες, σε χηµικές 
και µικροβιολογικές παραµέτρους, τόσο από εσωτερικά πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια, όσο από 
συνεργαζόµενα εξωτερικά διαπιστευµένα εργαστήρια.  
 
 
6. Αξιολόγηση και προσεκτική επιλογή των προµηθευτών και των πρώτων υλών των προϊόντων 
Ο Όµιλος συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους παραγωγούς σε Ευρώπη και 
Ελλάδα, διατηρώντας µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης. Οι προµηθευτές, µε τους οποίους 
συνεργάζεται ο Όµιλος, παρέχουν πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, εµπορεύµατα, 
ανταλλακτικά και διάφορα αναλώσιµα.  
 
Ο Όµιλος διατηρεί αρχείο εγκεκριµένων προµηθευτών, το οποίο αναφέρει τον προµηθευτή, το 
προσφερόµενο προϊόν ή την παρεχόµενη υπηρεσία, το ιστορικό συνεργασίας, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του προµηθευτή.  
 
 
7. Αυστηροί εργαστηριακοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
Ετησίως διενεργούνται πάνω από 55.000 εργαστηριακοί  έλεγχοι σε τρόφιµα, για την επαλήθευση 
κανόνων ατοµικής υγιεινής και για θέµατα καθαριότητας. 
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8. Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού 
Μια οµάδα έµπειρων, ειδικευµένων επιστηµονικών στελεχών εκπαιδεύει κάθε χρόνο πλήθος 
εργαζόµενων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, στις οδηγίες εργασίας και στο σύστηµα 
HACCP. Μετά τις εκπαιδεύσεις, διεξάγονται εξετάσεις µε κριτήρια επιτυχίας. 
 
 
9. Αποτελεσµατική διαχείριση επικοινωνίας µε τους καταναλωτές και πελάτες 
Η γνώµη των καταναλωτών και των πελατών µας είναι πολύ σηµαντική για τον Όµιλο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, διατηρείται ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει άµεση διαχείριση  τυχόν 
παραπόνων µε παρεµβάσεις και διορθωτικές ενέργειες, σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων. 
 
 
10. ∆ιαρκής βελτίωση συστηµάτων, µέσω της ετήσιας ανασκόπησης. 
Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζονται στον Όµιλο, παρέχουν το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο ανταλλάσσεται και µεταφέρεται τεχνογνωσία, χρησιµοποιούνται µετρήσιµοι δείκτες 
αποδοτικότητας και παράλληλα διαχέεται σε όλους η πελατοκεντρική αντίληψη και κουλτούρα του 
Οµίλου.  
 
Σε ετήσια βάση διενεργείται ανασκόπηση όλων των δεικτών ποιότητας και ορίζονται τα νέα δεδοµένα 
και στάδια βελτίωσης σε συνεργασία µε όλα τα εµπλεκόµενα τµήµατα 
 
 
Έρευνα και Ανάπτυξη 
 
Οι παραγωγικές µονάδες του Οµίλου ενεργοποιούνται δυναµικά σε έναν συνεχώς αναπτυσσόµενο 
εµπορικό κλάδο εστίασης, αυτόν της παραγωγής και διάθεσης έτοιµων γευµάτων (κατεψυγµένων και 
chilled), σε ατοµικές συσκευασίες ή συσκευασίες µαζικών για εξυπηρέτηση πελατών σε ζεστές γωνιές 
super market, µπουφέ και εστιατόρια ξενοδοχείων και εκδηλώσεις catering, επεκτείνοντας µε αυτόν 
τρόπο ακόµη περισσότερο το φάσµα των δραστηριοτήτων τους.  Από το 2016, στις παραγωγικές 
µονάδες του Οµίλου έχει αναπτυχθεί και εφαρµόζεται η µέθοδος της προστατευτικής ατµόσφαιρας 
στην παρασκευή γευµάτων, έχοντας επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισµό, ειδικές συσκευασίες και φιλµ. 
Κατά τη διαδικασία παρασκευής γευµάτων σε προστατευτική ατµόσφαιρα, γίνεται έγχυση αδρανών 
αερίων στη συσκευασία του προϊόντος που συµβάλλουν στην προστασία της ποιότητας και ασφάλειας 
του προϊόντος, καθιστώντας το διατηρήσιµο για περισσότερο διάστηµα. 
 
 
Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα 
 
Για τον Όµιλο η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα, καθώς είναι συνυφασµένη µε 
την υπεύθυνη λειτουργία του. O Όµιλος αναλαµβάνει δράσεις για τη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος, σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων του, έχοντας αφουγκραστεί και τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες των ενδιαφεροµένων µερών του. 
 
 
Απόσπασµα Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Ο Όµιλος, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της «αειφόρου ανάπτυξης», εφαρµόζει και βελτιώνει σε 
µόνιµη βάση Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µέσω του οποίου θέτει συγκεκριµένους σκοπούς 
και στόχους για : 

• τη µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, 

• την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος µέσω σχεδιασµού των λειτουργιών της, µε κριτήρια 
ελαχιστοποίησης, επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών παραγωγής και αναλωσίµων, 

• την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση καθώς και την ασφαλή αποθήκευση, µεταφορά & διάθεση των 
στερεών αποβλήτων / παραπροϊόντων, 

• την ελεγχόµενη διαχείριση των αέριων εκποµπών και των παραγόµενων υγρών αποβλήτων. 
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Ο Όµιλος, έχει καθιερώσει συγκεκριµένες διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σε όλο το εύρος 
των δραστηριοτήτων του, σχετικά µε: 

• τα παραγόµενα στερεά απόβλητα,  
• την ποιότητα των υγρών αποβλήτων, 
• τις αέριες εκποµπές, 
• το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία των παραγωγικών µονάδων και 
• την κατανάλωση ενέργειας, των καυσίµων και του νερού. 

 
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις µετρήσεις των παραπάνω διαδικασιών, αξιολογούνται από τον 
Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη, ανάλογα πάντα 
µε τα εκάστοτε συµπεράσµατα, υλοποιούνται οι απαραίτητες προληπτικές ή/διορθωτικές ενέργειες. 
 
Καθώς η κλιµατική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο µε σηµαντικές συνέπειες ο Όµιλος 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός του. Στο πλαίσιο 
αυτό, παρακολουθούνται συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί δείκτες, µε στόχο την αποτελεσµατική 
καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων τόσο των παραγωγικών µονάδων (Olympic Catering και 
Hellenic Catering), όσο και των καταστηµάτων εστίασης που διαχειρίζεται αποκλειστικά. 
 
 
 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Κατανάλωση ηλ. ενέργειας (σε MWh) 
2016  2017 

Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

Κατ/τα 
Εστίασης  

Σύνολο 
Οµίλου 

 Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

Κατ/τα 
Εστίασης  

Σύνολο 
Οµίλου  

3.133,23 12.477,45 33.151,97 48.762,65 
 

2.795,81 12.598,84 33.424,46 48.819,11 
 

 
 
Αέριοι ρύποι 
 
Στον Όµιλο Goody’s | Εverest ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία παρακολούθησης των αερίων 
εκποµπών, οι οποίες προκαλούνται από τη λειτουργία: 

• των καυστήρων πετρελαίου 
• των ψυκτικών συγκροτηµάτων 

 
Κατανάλωση νερού 
Η παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο τρόπο και µέσω της 
αξιολόγησης του συνόλου των σχετικών στοιχείων, σε µηνιαία βάση.   
 

Κατανάλωση νερού σε m3 
2016  2017 

Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

Κατ/τα 
Εστίασης  

Σύνολο 
Οµίλου 

 Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

Κατ/τα 
Εστίασης  

Σύνολο 
Οµίλου  

11.790 92.187 189.522 293.499  12.596 93.608 186.170 292.374 

 

Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Hellenic Catering σε Σίνδο και Παλλήνη, το ποσοστό της 
ποσότητας νερού που απορρίφθηκε στον βιολογικό καθαρισµό, ήταν περίπου 52% το 2016 και 
περίπου 49% το 2017, της συνολικής ποσότητα νερού που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγική 
διαδικασία. 
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∆ιαχείριση αποβλήτων 
 
Βασική επιδίωξη του Οµίλου, αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία 
προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε δυνατή προσπάθεια 
καταβάλλεται, ώστε το µεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων να ανακυκλώνεται. Όλα τα απόβλητα, 
ανάλογα µε το είδος τους, συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους ή σε συγκεκριµένους χώρους από 
όπου παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένους υπεργολάβους διαχείρισης αποβλήτων. Τα στερεά 
απόβλητα συλλέγονται σε κατάλληλους περιέκτες, ανά κατηγορία στερεού αποβλήτου. Η αποκοµιδή 
τους γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο ανάλογα πάντα µε τις επιµέρους προκαθορισµένες εναλλακτικές 
λύσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω µεθόδους: 

� Επιστροφή στον προµηθευτή 
� Επαναχρησιµοποίηση (από τις εταιρίες του Οµίλου) 
� ∆ιάθεση προς ανακύκλωση 
� Αποκοµιδή (ως απορρίµµατα) 

Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα απόβλητα της Olympic Catering, το 46% των παραγόµενων 
αποβλήτων του 2016 και το 46% των αποβλήτων του 2017, δόθηκαν στις κατάλληλες δοµές του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΑΙΑ) προς ανακύκλωση και αφορούν τις κατηγορίες πλαστικό, χαρτί, 
µέταλλο, ξύλο και γυαλί. 
 

Μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων - Ποσότητες (%) 

 2016  2017 

 
Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

 
Olympic  
Catering 

Hellenic 
Catering 

Ανακύκλωση 46% 26%  46% 19% 

ΧΥΤΑ 54% 74%      54%    81% 

 
 
Οι παραγωγικές µονάδες της Hellenic Catering συνεργάζονται επίσης µε αδειοδοτηµένες εταιρίες για 
την ανακύκλωση των παραγόµενων αποβλήτων τους. 
 
Στα καταστήµατα του Οµίλου, η ανακύκλωση πραγµατοποιείται σε συνάρτηση µε τις υποδοµές του 
εκάστοτε δήµου, στα διοικητικά όρια του οποίου λειτουργεί το κατάστηµα. Οι εργαζόµενοι και 
κυρίως οι πελάτες ενθαρρύνονται να τοποθετούν τα απορρίµµατα στους ειδικούς κάδους 
ανακύκλωσης, οι οποίοι στη συνέχεια µεταφέρονται στους αντίστοιχους κάδους του εκάστοτε δήµου. 
Σηµειώνεται επίσης, ότι στα καταστήµατα ανακυκλώνεται το σύνολο των ποσοτήτων των µαγειρικών 
ελαίων. Πιο συγκεκριµένα, το 2016 δόθηκαν προς ανακύκλωση 219 τόνοι, ενώ το 2017 161 τόνοι 
µαγειρικών ελαίων. 
 
 
Υπευθυνότητα για την Κοινωνία  
 
I. Στήριξη παιδιών  
 

• Goody’s/ArGOODaki 
 

Στα Goody’s Burger House η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
φιλοσοφίας και της κουλτούρας τους. Οι ενέργειες που υλοποιεί η εταιρεία διακρίνονται για τη 
διαχρονικότητα, την ευαισθησία και την καινοτοµία τους. Η Εταιρεία παραµένει πιστή στο στόχο της 
να στηρίζει τους συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν προβλήµατα δηµιουργώντας συµµαχίες µε 
φορείς / οργανισµούς και ενεργοποιώντας το σύνολο της αλυσίδας των συνεργατών, του δικτύου 
καταστηµάτων και των πελατών της. 
Το 2017, το ArGOODaki, ο πλέον αναγνωρισµένος θεσµός κοινωνικής προσφοράς και αγάπης, 
ολοκλήρωσε το έργο του για 16η χρονιά, στηρίζοντας το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού 
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Τραύµατος» µέσω της προσφοράς ιατρικού εξοπλισµού στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας Νεογνών 
του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στην Α’ Παιδιατρική Κλινική.  
 

• Everest/∆εκατιανό στα σχολεία 
 

Το 2017 η Everest, συµµετείχε για δεύτερη χρονιά στο πρόγραµµα «∆εκατιανό στο Σχολείο» των 
Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων προσφέροντας το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης, σε περίπου 11.500 
µαθητές, 68 δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Το Πρόγραµµα «∆εκατιανό στο Σχολείο» αφορά 
στη δωρεάν διανοµή δεκατιανού σε µαθητές δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και επιδιώκει να 
αντιµετωπίσει και να εξυπηρετήσει ανάγκες σίτισης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, όπως είναι οι 
µαθητές.  
H Everest, µέσω της στην πρωτοβουλίας «∆εκατιανό στο Σχολείο», στηρίζει έµπρακτα ένα σηµαντικό 
τµήµα της µαθητικής κοινότητας. Η συνεισφορά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά αποτελεί για 
την εταιρεία δοµικό στοιχείο της φιλοσοφίας της και πρωταρχικό της µέληµα. 
 

• La Pasteria/Make a wish 
 

Για 9η συνεχή χρονιά, το La Pasteria υποστήριξε το Make A Wish Ελλάδας, πραγµατοποιώντας τις 
ευχές των παιδιών και φιλοξενώντας τα µαζί µε τις οικογένειές τους στα εστιατόρια La Pasteria. Το 
Make A Wish είναι µία ΜΚΟ η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές ιδιωτών και 
εταιρειών, χωρίς να λαµβάνει κρατική επιχορήγηση. Το 2017 στη La Pasteria πραγµατοποιήθηκαν 10 
ευχές. 
  
 
II. Φιλοξενία και υποστήριξη Κοινωνικών δράσεων από καταστήµατα του Οµίλου 
 
Πέραν των προγραµµάτων που υποστηρίζονται κεντρικά από τις µάρκες του Οµίλου µας, τα ίδια τα 
καταστήµατά µας φιλοξενούν και συµµετέχουν σε δράσεις που διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο. 
 

• ∆ηµιουργία σετ µε είδη προσωπικής υγιεινής για γυναίκες πρόσφυγες µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας (Flocafe Espresso Room Γλυφάδας) 

• Υποστήριξη της δράσης αναδιαµόρφωσης του 132ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γκράβας από την 
ΜΚΟ Ethelon (everest Γκράβας) 

• Συλλογή αγαθών για τους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής σε συνεργασία µε την ΜΚΟ 
Ethelon και το ∆ΕΣΜΟ. Τέσσερα καταστήµατα Flocafe Espresso Room & 5 καταστήµατα La 
Pasteria λειτούργησαν ως collection points για είδη πρώτης ανάγκης. 

• Υποστήριξη δράσεων της ΜΚΟ Ethelon για την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού 
 
 
III. Χορηγία εκδηλώσεων µε θέµα την εκπαίδευση και τη νεανική επιχειρηµατικότητα 
 
Ο Όµιλος συνεργάζεται µε φορείς και άλλες εταιρίες για την υποστήριξη εκδηλώσεων και ηµερίδων 
µε στόχο την εκπαίδευση και την ενίσχυση των νέων. Ενδεικτικά το 2017 ο Όµιλος έχει υποστηρίξει 
τις παρακάτω διοργανώσεις: 
 

• TEDxAthens, TEDxPiraeus, TEDxPanteion 
• Συνέδριο Erasmus Student Network  
• Coding School, εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων σε νέες τεχνολογίες και δικτύωση µε την 

αγορά εργασίας που διοργανώνεται από το kariera.gr, το Athens Tech College & τη Microsoft 
Hellas 

• ΜΙΤ Enterprise Forum & R School της Microsoft Hellas 
• Τελετή Απονοµής SOCIAL IMPACT AWARDS GREECE 2017 (βραβεία κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας). 
• Εκδηλώσεις του Kariera.gr όπως το «Developers Day» (ηµέρα καριέρας για IT developers), οι 

«Ηµέρες Καριέρας» και «Voxxedays» 
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• Εκπαιδεύσεις του Σώµατος Ελλήνων Οδηγών 
 
IV. Ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων οµάδων 
 

• Έκπτωση σε ανέργους: Ο Όµιλος στηρίζει έµπρακτα τους ανέργους για 6η συνεχή χρονιά 
προσφέροντάς τους έκπτωση 10% σε κάθε επίσκεψή τους σε όλα τα καταστήµατα. Η ειδική 
αυτή οικονοµική προσφορά εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΟΑΕ∆ για παροχή ειδικών 
τιµών στους κατόχους κάρτας ανεργίας.  

• Ανακαίνιση των χώρων του Κοινωνικού Ξενώνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών 
(ΠΑΣΠΑ) 

• Χορηγία του Careerfair 4all («Πρώτη Ηµέρα Καριέρας για Άτοµα µε Αναπηρία»)για τη 
στήριξη ατόµων µε αναπηρία 

• Mentoring από εργαζόµενους του Οµίλου στους εργαζοµένους του κοινωνικού καφέ 
«Myrtillo», στο οποίο εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά άτοµα από ευπαθείς οµάδες, σε 
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας. 

• Προσφορά 4.200 κιλών τροφίµων στην Τράπεζα Τροφίµων για την κάλυψη αναγκών σίτισης 
ευπαθών οµάδων. 

 
 
 
 

Σπάτα, 26 Απριλίου 2018 

 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

Αθανάσιος Ε. Παπανικολάου 

 
 



EVEREST A.E.                                                                                      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

29 
 

 
  Ο Όµιλος  H Εταιρεία 
  31-∆εκ  31-∆εκ  31-∆εκ  31-∆εκ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2017  2016  2017  2016 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 5 22.964  22.892  206  223 
Υπεραξία 6 4.674  2.045  -  - 
Ασώµατα πάγια στοιχεία 6 & 7 67.785  67.714  59.480  59.515 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 -  -  23.433  20.949 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 9 -  -  -  - 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία  

10 12  12  -  - 
Οµολογιακά δάνεια 11 -  311  1.936  1.936 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 2.446  1.751  6  6 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 34 4.265  5.623  1.183  679 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  102.145  100.348  86.244  83.309 

         
Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέµατα 13 1.794  1.830  -  - 
Εµπορικές απαιτήσεις 14 9.654  9.742  11.046  10.389 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15 3.542  3.401  1.707  1.654 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες 
µέσω αποτελεσµάτων 

16 25  19  25  19 

Χρηµατικά διαθέσιµα 17 5.879  6.446  1.148  2.266 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  20.894  21.438  13.925  14.328 

         
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  123.039  121.786  100.170  97.637 
         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες 
της µητρικής 

        
Μετοχικό κεφάλαιο 18 6.000  1.443  6.000  1.443 
Υπέρ το άρτιο  41.243  41.243  41.243  41.243 
Κέρδη εις νέον  (112.208)  (107.308)  (66.840)  (63.462) 

  Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά 19 (8.161)  (8.161)  (11.077)  (11.077) 
Λοιπά αποθεµατικά 19 227  227  227  227 

  (72.899)  (72.556)  (30.448)  (31.626) 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  218  735  -  - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (72.681)  (71.820)  (30.448)  (31.626) 

         Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια, σε αναπόσβεστο κόστος 21 24.403  24.090  -  - 
Επιχορηγήσεις 23 22  37  -  - 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 34 21.957  22.012  17.194  17.206 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 22 2.112  1.860  729  619 
Λοιπές προβλέψεις 24 2.171  3.490  -  - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 133  244  -  - 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  50.797  51.732  17.923  17.825 

         Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Εµπορικές υποχρεώσεις 26 12.078  11.596  1.971  3.220 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 27 19.672  19.059  7.548  6.460 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόµενη χρήση 

21 & 27 79.623 
 

80.323  78.923 
 

79.623 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 34 610  535  70  70 
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

28 32.939  30.361  24.183  22.065 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  144.923  141.874  112.694  111.438 

         
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  123.039  121.786  100.170  97.637 
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   Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 Σηµ.   1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016 

 1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016 

                
Πωλήσεις    83.380   85.010   4.005   3.862 

Κόστος πωλήσεων 30  (49.012)  (48.998)  -  - 

Μεικτό κέρδος   34.368  36.012  4.005  3.862 

          

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 31  (40.264)  (43.875)  (8.022)  (8.943) 

Λοιπά έσοδα 32  10.527  15.329  6.283  7.556 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 33  998  54  229  678 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 33  (8.376)  (8.792)  (6.265)  (6.453) 

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης προ φόρων   (2.747)  (1.273)  (3.770)  (3.301) 

Φόροι εισοδήµατος 34  (1.640)  529  478  (819) 

          

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης µετά φόρων   (4.387)  (743)  (3.292)  (4.119) 

          

          
Αποδιδόµενα σε:          

Ιδιοκτήτες της µητρικής   (4.189)  (524)  (3.292)  (4.119) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   (198)  (220)  -  - 

   (4.387)  (743)  (3.292)  (4.119) 

                  

          

Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή (σε €)          

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 35  (0,7981)  (0,3627)  (0,6271)  (2,8540) 

          

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών, βασικός 35  5.248.901  1.443.334  5.248.901  1.443.334 
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  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016  

1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016 

         

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά φόρων  (4.387)  (743)  (3.292)  (4.119) 

         
Λοιπά συνολικά έσοδα         

Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
σε µεταγενέστερες χρήσεις 

        

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  (282)  (127)  (122)  (79) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού 

 82  37  35  23 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (200)  (90)  (87)  (56) 

         

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων  (4.587)  (834)  (3.379)  (4.176) 

         

Αποδιδόµενα σε:         

  Ιδιοκτήτες µητρικής  (4.382)  (621)  (3.379)  (4.176) 

  Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (206)  (212)  -  - 

  (4.587)  (834)  (3.379)  (4.176) 
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    Ο Όµιλος    

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό, 
αφορολόγητα και 

ειδικά 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Υπόλοιπο εις 
νέο 

Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.443 41.243 (8.161) 227 (106.648) 1.327 (70.568) 

        

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά φόρων - - - - (524) (220) (743) 

        
Λοιπά συνολικά έσοδα:        
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - - - (137) 10 (127) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

- - - - 40 (3) 37 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - - - (98) 7 (90) 
        
Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών - - - - - (268) (268) 
Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές - - - - (40) (111) (151) 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες: - - - - (40) (379) (419) 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.443 41.243 (8.161) 227 (107.308) 735 (71.820) 

        

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά φόρων - - - - (4.189) (198) (4.387) 

        
Λοιπά συνολικά έσοδα:        
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - - - (271) (11) (282) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

- - - - 79 3 82 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - - - (192) (8) (200) 
        
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 4.557 - - - - - 4.557 
Μερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών - - - - - (153) (153) 

Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές - - - - (518) (159) (677) 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες: - - - - (518) (312) 3.727 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2017 6.000 41.243 (8.161) 227 (112.208) 218 (72.681) 
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 Η Εταιρεία 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό, 
αφορολόγητα και 

ειδικά αποθεµατικά 
Λοιπά αποθεµατικά Υπόλοιπο εις 

νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.443 41.243 (11.077) 227 (59.286) (27.450) 

       

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά φόρων - - - - (4.119) (4.119) 

       
Λοιπά συνολικά έσοδα:       
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - - - (79) (79) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

- - - - 23 23 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - - - (56) (56) 
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.443 41.243 (11.077) 227 (63.462) (31.626) 
       

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά φόρων - - - - (3.292) (3.292) 

       

Λοιπά συνολικά έσοδα:       

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - - - (122) (122) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

- - - - 35 35 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - - - - (87) (87) 

       
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 4.557 - - - - 4.557 
       
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2017 6.000 41.243 (11.077) 227 (66.840) (30.448) 
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 Ο Όµιλος  H Εταιρεία 

 1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016  

1/1-
31/12/2017 

 1/1-
31/12/2016 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:        

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.747)  (1.273)  (3.770)  (3.301) 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 4.055  4.847  154  95 

Προβλέψεις (2.640)  (2.853)  (23)  154 

Τόκους και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (31)  (40)  (133)  (449) 

Τόκους και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.908  8.858  6.265  5.153 

(Κέρδη)/ Ζηµίες αποτίµησης και πώλησης επενδύσεων & χρηµ. προϊόντων (967)  (0)  (7)  1.239 

Έσοδα από µερίσµατα -  (13)  (89)  (167) 

(Κέρδη)/Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων παγίων (67)  (11)  -  0 

(Κέρδη)/Ζηµίες από συνδεδεµένες εταιρείες 468  (66)  -  - 

Απόσβεση επιχορηγήσεων (16)  (17)  -  - 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 5.965  9.432  2.397  2.724 
        
(Αύξηση)/Μείωση σε:        

Αποθέµατα 36  69  -  - 

Απαιτήσεις (2.119)  (2.873)  (418)  (720) 

Αύξηση/(Μείωση) σε:        

Υποχρεώσεις (πλην τραπεζών) (1.565)  847  (4.734)  373 

Μείον:        

Φόροι εισοδήµατος καταβληθέντες (198)  (424)  (2)  (2) 

Τόκοι πληρωθέντες (2.803)  (6.057)  (651)  (296) 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (684)  994  (3.409)  2.078 
        

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων (3.025)  (2.671)  (102)  (122) 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 90  114  -  - 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 3  14  1  4 

Απόκτηση θυγατρικών / Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές (631)  (173)  (2.174)  (311) 

Απόκτηση συγγενών / Αύξηση κεφαλαίου σε συγγενείς -  -  (661)  - 

(Αγορά)/Πώληση µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων επενδύσεων 1  1  1  1 

Εισπράξεις µερισµάτων -  13  281  199 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.562)  (2.702)  (2.654)  (229) 
        

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 4.557  -  4.557  - 

∆άνεια αναληφθέντα 1.089  (22.868)  1.089  - 

∆άνεια πληρωθέντα (1.965)  25.697  (700)  - 

Καταβληθέντα µερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών (88)  (270)  -  - 

Επιστροφή κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών -  (123)  -  - 

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 3.592  2.436  4.945  - 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (654)  729  (1.118)  1.849 

        

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 6.446  5.717  2.266  417 

Χρηµατικά διαθέσιµα εξαγορασθείσων εταιρειών 87  -  -  - 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 5.879  6.446  1.148  2.266 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΟΥ    

Η Εταιρεία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  έχει ως 
σκοπό τη συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε σκοπό τη 
δηµιουργία ή οργάνωση επιχειρήσεων εστίασης, παραγωγής και εµπορίας κάθε είδους τροφίµων και 
ποτών, τουριστικών ή ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων, την εκµετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων 
αυτοτελώς, καθώς και τη µηχανογραφική και λογιστική τους υποστήριξη και την παροχή σχετικών 
υπηρεσιών.  
 
Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Οµίλου, EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (η Εταιρεία ή η Μητρική Εταιρεία) βρίσκεται στο Νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα  
Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" κτίριο 14Β, Τ.Κ. 190 04, στα Σπάτα Αττικής. 
 
Η Εταιρεία EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ προέκυψε κατά την 31/12/2008 
από τη συγχώνευση των εταιρειών EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ και ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε., η οποία κατά την εν λόγω ηµεροµηνία κατείχε το σύνολο των µετοχών της 
εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε 
απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972. Επιπλέον µε την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η 
αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε. σε EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας «GOODY’S 
A.E. Υπηρεσιών Εστίασης», η οποία στις 31/12/2017 συµµετείχε άµεσα µε ποσοστό 100,00 % στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα.  
 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου ήταν 1.425 και 1.365 
εργαζόµενοι αντίστοιχα. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 ο αριθµός προσωπικού της 
Εταιρείας ήταν 118 και 124 εργαζόµενοι αντίστοιχα. 
 
 
2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 
∆εκεµβρίου 2017 και έχουν συνταχθεί  σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
καθώς και των ∆ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 
(IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και 
µεθόδους αποτίµησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 
προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆.Π.Χ.Α. για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 

Οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της θα έχουν 
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τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους ως δρώσες οικονοµικές οντότητες στο 
προβλεπόµενο µέλλον λαµβάνοντας υπόψη τις κάτωθι συνθήκες και τις δράσεις που έχει σχεδιάσει 
και υλοποιεί η ∆ιοίκηση. 
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 ο Όµιλος παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά                 
€ 124.029 χιλ. µε το σηµαντικότερο µέρος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων να αφορά σε 
βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Παράλληλα, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου 
περιλαµβάνονται δανειακές υποχρεώσεις κεφαλαίου και τόκων ποσού € 95.300 χιλ. των οποίων η 
διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών 
καταστάσεων βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης, µε προκαθορισµένη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 18η Ιουλίου 2018. (βλέπε αναλυτικά Σηµείωση 21) 
 
Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα αντιµετωπίσει θέµατα χρηµατοδότησης και ρευστότητας 
του Οµίλου και της Εταιρείας εντός των επόµενων 12 µηνών, ενώ παράλληλα εντός του 2018 θα 
πραγµατοποιηθεί η αναταξινόµηση των δανείων στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και συγκεκριµένες υποχρεώσεις, 
τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη χρήση κρίσιµων 
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές 
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της 
∆ιοίκησης” στη Σηµείωση 2.4. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017, στις 26 Απριλίου 2018.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της µητρικής εταιρείας. 
 
 
2.2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων οικονοµικών 
καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:  
 
(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας καθώς και όλων των 
θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Μητρική Εταιρεία έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Ο 
έλεγχος υφίσταται όταν η Μητρική Εταιρεία µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής διατηρεί την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο ουσιαστικός 
έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµέρα κατά την οποία ο 
έλεγχος παύει να υφίσταται.  
 
Όλες οι ενδοοµιλικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα ενδοοµιλικά 
κέρδη/ζηµίες έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Όπου 
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απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Στη Σηµείωση 4 παρέχεται 
πλήρης λίστα των ενοποιούµενων θυγατρικών µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής του 
Οµίλου.  
 
Οι οικονοµικές χρήσεις των θυγατρικών εταιρειών συµπίπτουν µε αυτή της µητρικής εταιρείας. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι οικονοµικές καταστάσεις 
ορισµένων εταιρειών στις οποίες το ποσοστό του Οµίλου δεν υπερβαίνει το 50% των δικαιωµάτων 
ψήφου, ωστόσο ο Όµιλος ασκεί έλεγχο επί των εταιρειών βάσει σχετικών συµβάσεων που έχει 
υπογράψει µε τους υπόλοιπους µετόχους ή λόγω δυνατότητας ελέγχου της πλειοψηφίας των µελών 
των διοικητικών συµβουλίων. 
 

(β) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις): Οι συµµετοχές της 
µητρικής Εταιρείας στις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 
τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Ο έλεγχος αποµείωσης διενεργείται µε βάση τις απαιτήσεις 
του ∆ΛΠ 36. 
 

(γ) Συµµετοχές σε Συγγενείς: 
 

(i) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: Οι συµµετοχές του Οµίλου σε εταιρείες στις οποίες 
ασκεί ουσιώδη επιρροή ωστόσο δεν ασκεί έλεγχο και δεν είναι θυγατρικές, 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσεως. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
από τον Όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων 
ψήφου µιας εταιρείας υποδηλώνει ουσιώδη επιρροή πάνω σε συγγενή εταιρεία, εκτός αν 
µπορεί να αποδειχτεί ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Με βάση αυτή τη µέθοδο, η 
συµµετοχή στη συγγενή καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον των µεταβολών στο 
ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία κτήσεως, µείον 
τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Η ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων 
απεικονίζει την αναλογία του Οµίλου στα αποτελέσµατα της συγγενούς. 

 
Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς, το κόστος αυξάνεται ή µειώνεται µε την αναλογία του 
Οµίλου στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης. Το µερίδιο του Οµίλου στα 
κέρδη ή στις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή 
επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει το κόστος της συµµετοχής του στη συγγενή επιχείρηση, 
συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν προκύπτουν υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται µε 
τη µετοχική ιδιότητα. Εάν µεταγενέστερα η συγγενής επιχείρηση παρουσιάσει κέρδη, η 
επενδύτρια αρχίζει να αναγνωρίζει εκ νέου το µερίδιό της επί των κερδών, µόνον εφόσον το 
µερίδιό της επί των κερδών εξισωθεί µε το µερίδιο των ζηµιών που δεν είχε αναγνωρίσει. 
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιούν οι συγγενείς δεν είναι διαφορετικές από αυτές που 
χρησιµοποιεί ο Όµιλος και οι οικονοµικές χρήσεις των συγγενών επιχειρήσεων συµπίπτουν µε 
αυτή της Μητρικής εταιρείας. 



EVEREST A.E.                                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

38 
 

 
(ii) Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις: Οι επενδύσεις σε συγγενείς στις ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις αποτιµώνται σε εύλογες αξίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ∆ΛΠ 39 για τα 
διαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους, ενώ οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή σε αυτή την αξία, αναγνωρίζεται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στον βαθµό που η µεταβολή αυτή δεν αφορά σε ζηµιά από 
µόνιµη µείωση της αξίας της επένδυσης. 

 
(δ) Νόµισµα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα 

λειτουργίας και παρουσίασης της EVEREST A.E., των Ελληνικών θυγατρικών της καθώς και των 
θυγατρικών της σε χώρες του εξωτερικού που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση 
είναι το Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης τα νοµισµατικά στοιχεία του 
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την 
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στις 
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στη καθαρή θέση.   
 
Το νόµισµα λειτουργίας των θυγατρικών του Οµίλου σε χώρες του εξωτερικού που δεν 
εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση είναι κατά κανόνα το επίσηµο νόµισµα της 
εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικών 
καταστάσεων όλα τα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης αυτών των θυγατρικών 
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την συναλλαγµατική ισοτιµία σε ισχύ την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων. Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε βάση την µέση σταθµική 
ισοτιµία κατά την διάρκεια του έτους. Η σωρευµένη διαφορά που προκύπτει από την ανωτέρω 
µετατροπή καταχωρείται απευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων έως την πώληση, 
διαγραφή ή από-αναγνώριση κάποιας θυγατρικής, οπότε και µεταφέρεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης.  
 

(ε) Ασώµατα Πάγια Στοιχεία (εκτός υπεραξίας): Τα ασώµατα πάγια στοιχεία που αποκτώνται 
αυτοτελώς (κατά βάση λογισµικά προγράµµατα και µισθωτικά δικαιώµατα) καταχωρούνται αρχικά 
στο κόστος κτήσεως, ενώ τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω εξαγορών 
επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις τους και µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Με εξαίρεση 
ορισµένα εµπορικά σήµατα τα οποία προσδιορίστηκαν και αναγνωρίστηκαν κατά την εξαγορά του 
Οµίλου Everest (Everest, La Pasteria), τα οποία εκτιµήθηκε ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής, όλα τα άλλα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία έχουν προσδιορισµένη διάρκεια ζωής 
και εποµένως αποσβένονται κατά τη διάρκειά της. 

 
 Τα αποσβενόµενα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία ερευνώνται για αποµείωση όταν υφίστανται 

σχετικές ενδείξεις αποµείωσης ενώ τα µη αποσβενόµενα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 
διερευνώνται για αποµείωση ετησίως ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη σχετικών ενδείξεων.  

 
 Οι ωφέλιµες ζωές των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής 

εξετάζονται ετησίως αναφορικά µε το κατά πόσο τα δεδοµένα και οι συνθήκες µε βάση τις οποίες 
προσδιορίστηκε απεριόριστη διάρκειας ζωής, ισχύουν ή όχι. Ο Όµιλος, προκειµένου να 
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προσδιορίσει αν υφίσταται θέµα αποµείωσης είτε των περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη 
διάρκεια ζωής, είτε των αποσβενόµενων ασώµατων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία 
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις αποµείωσης, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους αποµείωσης, και µε 
βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν προέκυψε ζηµία αποµείωσης. 

 
Η απόσβεση των ασώµατων παγίων στοιχείων υπολογίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε 
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώµατων παγίων 
στοιχείων. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται κατά βάση είναι οι εξής: 
 

Κατηγορία Ασώµατου Παγίου Στοιχείου  Ωφέλιµη ζωή σε έτη 
Λογισµικά  3 

Σήµατα / Εµπορικές Επωνυµίες  10-15 
Μισθωτικά δικαιώµατα  Μισθωτική περίοδος 
Σήµατα : Everest, La Pasteria  Απεριόριστη 

 
(στ)  Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 

πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός επιµέρους έργου 
αναγνωρίζονται ως ασώµατα πάγια στοιχεία µόνο όταν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 
«Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού». Τα έξοδα ανάπτυξης σε ένα επιµέρους έργο αναγνωρίζονται ως 
ασώµατα πάγια όταν ο Όµιλος µπορεί να αποδείξει: α) ότι είναι εφικτή η τεχνική ολοκλήρωση µε 
σκοπό την εκµετάλλευση (µέσω χρήσης ή πώλησης), β) την πρόθεση και τη δυνατότητα του 
Οµίλου για την ανωτέρω εκµετάλλευση, γ) τη δηµιουργία µελλοντικού οικονοµικού οφέλους, δ) τη 
διαθεσιµότητα των πηγών για την ολοκλήρωση του ασώµατου παγίου και ε) τη δυνατότητα 
αξιόπιστης καταµέτρησης των εξόδων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 
 

(ζ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά 
οφέλη θα εισρεύσουν στον Όµιλο και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα 
παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την 
αναγνώριση του εσόδου. 

 
Πώληση αγαθών: 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων 
πωλήσεων και του αναλογούντα φόρου προστιθέµενης αξίας «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν 
µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την 
ιδιοκτησία των αγαθών. 
 
Αµοιβές παροχής εµπορικού σήµατος: 
Οι αµοιβές παροχής εµπορικού σήµατος σχετίζονται µε την ανάπτυξη του συστήµατος 
δικαιόχρησης. Συγκεκριµένα ο Όµιλος ιδρύει και αναπτύσσει εστιατόρια γρήγορης εστίασης και 
καφέ µπαρ µέσω της µεταβίβασης χρήσης εµπορικού σήµατος (franchisees). Οι αµοιβές αυτές 
αναγνωρίζονται σαν έσοδο στην περίοδο που αφορούν.  
 
Τόκοι: 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου. 
 
Μερίσµατα: 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψής τους έχει εγκριθεί από τα 
αρµόδια όργανα των εταιρειών που το διανέµουν. 
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(η) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 
στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. 
Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτόµενες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων αυτών.  
 
Ο Όµιλος προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων, κτιρίων και µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α.) και οι 
εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαιρόµενο κόστος κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 
στα ∆.Π.Χ.Α. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίµηση πιστώθηκε στα αποτελέσµατα εις 
νέον. 
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 
αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης. 
 
Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση 
τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 

(θ) Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε 
συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. 
 
Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν κατά βάση είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατηγορία Ωφέλιµη Ζωή 
  
Κτίρια 40 έτη 
Μηχανήµατα και εξοπλισµός 20 έτη 
Μεταφορικά µέσα 6-9 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3-6 έτη 

 
(ι) Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και µεταβολές σε ποσοστά µη ελεγχουσών συµµετοχών: Η 

εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται µε βάση τη µέθοδο της απόκτησης. Κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει την υπεραξία που προκύπτει από 
τη συναλλαγή της απόκτησης, ως το υπερβάλλον ποσό µεταξύ: 

 
• του αθροίσµατος (i) του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε αποτιµώµενο σε εύλογες αξίες, (ii) 

του ποσού των τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών στην αποκτώµενη (αποτιµώµενων είτε στην 
εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό των µη ελεγχουσών συµµετοχών επί των 
καθαρών αναγνωρίσιµων στοιχείων του ενεργητικού της αποκτώµενης) και (iii) σε συνένωση 
επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται σε στάδια, της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης των συµµετοχικών δικαιωµάτων που κατείχε η αποκτώσα προηγουµένως στην 
αποκτώµενη, µείον  

• της καθαρής αξίας κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης των αποκτηθέντων αναγνωρίσιµων 
στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων,  

 
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για πιθανή αποµείωση και η διαφορά µεταξύ της λογιστικής και της 
ανακτήσιµης αξίας της αναγνωρίζεται ως ζηµιά αποµείωσης, επιβαρύνοντας τα κέρδη ή τις ζηµιές 
της περιόδου. 
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Τα κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση των επενδύσεων σε θυγατρικές (π.χ. αµοιβές 
συµβούλων, νοµικών, λογιστών, εκτιµητών και άλλες επαγγελµατικές και συµβουλευτικές 
αµοιβές), αναγνωρίζονται ως έξοδα και επιβαρύνουν τα κέρδη ή τις ζηµιές της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιούνται.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, που η αποκτώσα επιχείρηση προβεί σε µία απόκτηση συµµετοχικού 
δικαιώµατος στην οποία, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, η καθαρή αξία των αποκτηθέντων 
στοιχείων του ενεργητικού και των αναληφθεισών υποχρεώσεων υπερβαίνει τα ανταλλάγµατα που 
µεταβιβάζονται, τότε πρόκειται για µία αγορά ευκαιρίας. Αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι 
επανέλεγχοι, το υπερβάλλον ποσό της παραπάνω διαφοράς αναγνωρίζεται ως κέρδος, στα κέρδη ή 
στις ζηµιές της περιόδου. 

 
Για σκοπούς εκτίµησης της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού κατηγοριοποιούνται στην 
µικρότερη οµάδα στοιχείων που µπορεί να παράγει ταµειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία 
ή οµάδες στοιχείων του Οµίλου (Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών). Ως αποτέλεσµα, 
ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού εξετάζονται για µείωση της αξίας τους µεµονωµένα ενώ άλλα 
σε επίπεδο Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών. Η υπεραξία κατανέµεται σε εκείνες τις 
Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών από τις οποίες αναµένεται να προκύψουν ωφέλειες από 
συνέργειες σχετιζόµενων επιχειρηµατικών συνενώσεων και αντιπροσωπεύει το µικρότερο επίπεδο 
εντός του Οµίλου στο οποίο η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την υπεραξία.  

 
Οι Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η υπεραξία ελέγχονται για 
αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Όλα τα άλλα µεµονωµένα στοιχεία του ενεργητικού ή 
Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών ελέγχονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή µεταβολές των 
συνθηκών δεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδεχοµένως να µην είναι ανακτήσιµη.  

 
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή µιας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό τους, 
το οποίο είναι το υψηλότερο µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω 
χρήσης. Για τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης, η ∆ιοίκηση προσδιορίζει τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές για κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών προσδιορίζοντας ένα 
κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο προκειµένου να υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών των 
ταµειακών ροών. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο αποµείωσης προκύπτουν 
άµεσα από τους πιο πρόσφατους εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση προϋπολογισµούς, 
προσαρµοσµένα κατάλληλα ώστε να µην περιλαµβάνουν µελλοντικές αναδιοργανώσεις και 
βελτιώσεις των στοιχείων του ενεργητικού. Προεξοφλητικοί παράγοντες προσδιορίζονται 
µεµονωµένα για κάθε Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών και αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα 
στοιχεία κινδύνων που έχουν προσδιοριστεί από τη ∆ιοίκηση για κάθε ένα από αυτά. 

 
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα 
αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της µπορεί να έχει αποµειωθεί. Κατά 
την ηµεροµηνία εξαγοράς (ή κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιµερισµού του 
τιµήµατος εξαγοράς), η υπεραξία που αποκτάται, κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών 
ροών, ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται να ωφεληθούν από την 
συνένωση αυτή. Η αποµείωση προσδιορίζεται µε εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού των µονάδων 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται µε την υπεραξία.  

 
Οι ζηµιές αποµείωσης των Μονάδων ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών µειώνουν πρώτα τη λογιστική 
αξία της υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί σε αυτές. Οι εναποµένουσες ζηµιές αποµείωσης 
χρεώνονται pro rata στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της συγκεκριµένης Μονάδας ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών. Με εξαίρεση την υπεραξία, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού µεταγενέστερα 
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επανεκτιµώνται για ενδείξεις ότι η προηγούµενη αναγνωρισθείσα ζηµιά αποµείωσής τους δεν 
υφίσταται πλέον. Μία ζηµιά αποµείωσης αναστρέφεται εάν η ανακτήσιµη αξία µίας Μονάδας 
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών υπερβαίνει τη λογιστική της αξία. 

 
Αν τµήµα µιας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί υπεραξία, 
πωληθεί, τότε η υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική 
αξία του τµήµατος αυτού προκειµένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζηµία. Η αξία της υπεραξίας 
που αναλογεί στο πωληθέν τµήµα προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τµήµατος που 
πωλήθηκε και του τµήµατος της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών που παραµένει. 
 
Ο Όµιλος, προκειµένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέµα αποµείωσης της υπεραξίας, διενήργησε 
τους σχετικούς ελέγχους αποµείωσης επί των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες 
έχει επιµερισθεί η υπεραξία, σε επίπεδο Οµίλου, και µε βάση τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν 
προέκυψε ζηµία αποµείωσης. 
 
Μεταβολές Ιδιοκτησιακών ∆ικαιωµάτων σε Θυγατρικές  
 
Όταν πραγµατοποιούνται µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µία θυγατρική, τότε 
εξετάζεται εάν οι µεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου στη θυγατρική 
ή όχι.  
 
• Όταν οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια 

ελέγχου, τότε λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή ως συναλλαγές µε 
ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λογιστικές αξίες 
των ελεγχουσών και µη ελεγχουσών συµµετοχών προσαρµόζονται, έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές στις σχετικές συµµετοχές τους στη θυγατρική. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ του ποσού µε το οποίο οι µη ελέγχουσες συµµετοχές προσαρµόζονται και της 
εύλογης αξίας του ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή ελήφθη, αναγνωρίζεται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια και κατανέµεται στους ιδιοκτήτες της µητρικής.  

• Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν οι µεταβολές ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων οδηγούν 
σε απώλεια ελέγχου, τότε η µητρική λογιστικοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές πώλησης και 
αναγνωρίζει το αποτέλεσµα από την πώληση (αποαναγνώριση των στοιχείων του 
ενεργητικού, της υπεραξίας και των υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την ηµεροµηνία 
απώλειας του ελέγχου, αποαναγνώριση της λογιστικής αξίας των µη ελεγχουσών 
συµµετοχών, προσδιορισµός του αποτελέσµατος από την πώληση). Με την απώλεια ελέγχου 
µίας θυγατρικής, τυχόν επένδυση που διακρατείται στην πρώην θυγατρική, αναγνωρίζεται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39.  
 

Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές 
 

Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές είναι το µέρος των ιδίων κεφαλαίων µίας θυγατρικής που δεν 
αναλογούν, άµεσα ή έµµεσα, στην µητρική επιχείρηση. Οι ζηµιές που αφορούν στις µη 
ελέγχουσες συµµετοχές (µειοψηφία) µίας θυγατρικής, µπορεί να ξεπερνούν τα δικαιώµατα των 
µη ελεγχουσών συµµετοχών στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. Τα κέρδη ή οι ζηµιές και κάθε 
συστατικό στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων, λογίζεται τόσο στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής όσο και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές, ακόµα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι οι 
µη ελέγχουσες συµµετοχές θα παρουσιάζουν έλλειµµα. 
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(κ) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  
 
(i) Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού:  

 
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωµάτων παγίων στοιχείων µε απεριόριστη διάρκεια 
ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των 
λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η 
ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας 
χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της 
αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι 
ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 
 
Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά πόσον 
ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει 
αποµειωθεί. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως ή µε 
βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης (συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες), 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος (µακροπρόθεσµες απαιτήσεις) και 
διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. 
 
Στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (χρεωστικοί, 
συµµετοχικοί τίτλοι και διαθέσιµα προς πώληση), η µείωση στην εύλογη αξία του στοιχείου που 
έχει αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στα 
κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου αναφοράς. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι ίσο µε τη 
διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης του στοιχείου και της εύλογης αξίας του. Μεταγενέστερη 
αναστροφή ζηµιάς αποµείωσης συµµετοχικού τίτλου δεν επιτρέπεται να διενεργείται µέσω των 
αποτελεσµάτων. Αντίθετα, αν σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία η εύλογη αξία ενός χρεωστικού 
τίτλου αυξηθεί, και σχετίζεται µε αντικειµενικά γεγονότα που συνέβησαν µετά το σχηµατισµό της 
πρόβλεψης, τότε η αναστροφή της πρόβλεψης αποµείωσης αναγνωρίζεται µέσω των 
αποτελεσµάτων. 
 
Η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες προσδιορίζεται µε τον 
ίδιο τρόπο όπως για τα µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 
 
Η ανακτήσιµη/εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
προκειµένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραµµές 
βάσει της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε 
το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε 
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τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι 
προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

(λ) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα 
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο εναπόθεσης και επεξεργασίας 
τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα (βασιζόµενα σε 
κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει κόστη δανεισµού) και κόστος 
συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το 
µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων είναι 
η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία του Οµίλου µείον τα εκτιµώµενα κόστη για 
την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης στην 
κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα 
σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  
 

(µ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 
απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη 
εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν 
των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. Ο Όµιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, 
τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε 
παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά 
πραγµατοποιούνται µε τους πελάτες µε κανονικούς όρους. Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης 
οικονοµικής θέσης όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να 
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της 
συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε 
ηµεροµηνία κλεισίµατος κατάστασης οικονοµικής θέσης ώστε να αντανακλά τους 
πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 
υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου να µη 
διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την 
είσπραξή της.    

 
(ν) Επενδύσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε  βάση την ουσία της σύµβασης και τον 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η  κατηγορία  στην  οποία ταξινοµείται κάθε 
χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα µε την κατηγορία 
στην οποία θα ταξινοµηθεί το µέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµησή 
του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στα κέρδη ή 
στις ζηµιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού του Οµίλου, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία 
από τις κάτωθι τρεις κατηγορίες: 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 
• Απαιτήσεις και δάνεια και, 
• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 

 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:  
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(1) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς. 
Πρόκειται για χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυπρόθεσµες 
µεταβολές των τιµών.  
 
(2) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις τα οποία κατά την αρχική 
αναγνώριση ταξινοµούνται στην συγκεκριµένη κατηγορία επειδή:  
 
(α) πρόκειται για στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε την στρατηγική του Οµίλου διαχειρίζονται, 
αξιολογούνται και παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους. Πρόκειται ουσιαστικά για 
επενδύσεις επιχειρηµατικών συµµετοχών, ή  
(β) πρόκειται για στοιχεία που περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα παράγωγα που διαφοροποιούν 
σηµαντικά τις ροές του κυρίως συµβολαίου και ο Όµιλος επιλέγει να ταξινοµήσει ολόκληρο το 
σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο στην κατηγορία αυτή.  
 
Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι µεταβολές στην 
εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, ως 
αποτέλεσµα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται στο κονδύλι 
«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων» 
 
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και για τα οποία ο 
Όµιλος δεν έχει σκοπό την άµεση πώλησή τους. 
 
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των 
δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι 
απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της 
απόσβεσης. 
 
(iii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 
 
Tα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν µη 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία ταξινοµούνται ως διαθέσιµα 
προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινοµηθούν σε άλλες κατηγορίες 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτήν αποτιµώνται στην εύλογη αξία εφόσον αυτή 
µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, µε τις µεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά σε ειδικό αποθεµατικό των 
ιδίων κεφαλαίων. Το διαθέσιµο προς πώληση είναι το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία δεν 
υπάρχει καθορισµένος χρονικός ορίζοντας κράτησης και µπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα µε 
τις ανάγκες ρευστότητας, τις µεταβολές των επιτοκίων ή των τιµών. 
 
Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση στοιχείων του ενεργητικού, τα 
συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναταξινοµούνται στα 
κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου.  
 
Σε περίπτωση αποµείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζηµιών που µεταφέρεται από τα ίδια 
κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης 
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και της εύλογης αξίας µείον κάθε ζηµιά αποµείωσης που έχει προηγουµένως αναγνωριστεί. 
 
Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση σε συµµετοχικό 
τίτλο ταξινοµηµένο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. Οι 
ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις προηγούµενων 
περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από αποµείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται µέσω των 
αποτελεσµάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή αποµείωσης) σχετίζεται µε γεγονότα που συνέβησαν 
µετά την αναγνώριση της αποµείωσης στην Κατάσταση των Αποτελεσµάτων. 
 
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 
αγορά προκύπτει από τη σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς (ηµεροµηνία κλεισίµατος). Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε 
ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση γενικά αποδεκτές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές 
οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, 
αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε 
αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης 
επενδύσεων.  
 
Έσοδα από τόκους χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Μερίσµατα τίτλων διαθεσίµων προς 
πώληση αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν ο Όµιλος αποκτά το δικαίωµα επί των 
µερισµάτων. Συναλλαγµατικές διαφορές από την αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεωστικών 
τίτλων αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου. 
 
Ο Όµιλος, προκειµένου να προσδιορίσει αν υφίσταται θέµα αποµείωσης της αξίας των διαθέσιµων 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους 
αποµείωσης από τους οποίούς δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης. 
 
 

(ξ) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού: 
 

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά 
περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

 
• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 
• Ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο 
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει 
πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης. 
• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο 
στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά 
έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα 
δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά 
παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο 
του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της 
συνεχιζόµενης συµµετοχής του Οµίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη 
συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην 
χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου 
ποσού που µπορεί ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό 
την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού 
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(συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός 
συνεχιζόµενης εµπλοκής του Οµίλου είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται ο 
Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου 
το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή του Οµίλου περιορίζεται 
στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 
άσκησης του δικαιώµατος. 
 

(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού από-
αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. Όταν µία υφιστάµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) µε 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάµενοι όροι µιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται 
ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάµενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιηµένη 
και η διαφορά µεταξύ των δύο καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 
(ο) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθµισης Κινδύνων: Τα παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (currency 
forwards) και οι συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swaps), χρησιµοποιούνται για την 
διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου που προκύπτει από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της 
εταιρείας. 
 
Όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού και ακολούθως αποτιµώνται στην εύλογη αξία στη λήξη 
κάθε περιόδου αναφοράς. Τα παράγωγα απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη 
αξία είναι θετική και στις υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική. Η εύλογη αξία τους 
προσδιορίζεται από την τιµή που έχουν σε µια ενεργό αγορά, ή µε την χρησιµοποίηση τεχνικών 
αποτίµησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα µέσα αυτά. 
 
H µέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζηµίας εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει 
προσδιορισθεί ως αντισταθµιστικό στοιχείο και, εφόσον πρόκειται για αντιστάθµιση, από τη φύση 
του στοιχείου που αντισταθµίζει. 
 
Κέρδη ή ζηµίες από την µεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των παραγώγων 
που δεν αναγνωρίζονται σαν µέσα αντιστάθµισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση των 
αποτελεσµάτων. 
 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την λογιστική αντιστάθµισης στην περίπτωση όπου κατά την έναρξη της 
αντισταθµιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων, η εταιρεία µπορεί να προσδιορίζει και να τεκµηριώνει την αντισταθµιστική σχέση 
µεταξύ του αντισταθµιζόµενου στοιχείου και του µέσου αντιστάθµισης, αναφορικά µε την 
διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική της για την ανάληψη της αντιστάθµισης. Επιπλέον 
λογιστική της αντιστάθµισης ακολουθείται µόνο όταν η αντιστάθµιση αναµένεται να είναι άκρως 
αποτελεσµατική και µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία και σε συνεχή βάση, για όλες τις 
καλυπτόµενες περιόδους αναφοράς για τις οποίες είχε προσδιοριστεί, ως προς τον συµψηφισµό των 
µεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταµειακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθµιζόµενο 
κίνδυνο. H σχέση αντιστάθµισης που χρησιµοποιεί η εταιρεία είναι η αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών (cash flow hedge). Για σκοπούς χρήσης αντισταθµιστικής λογιστικής, οι αντισταθµίσεις 
ταξινοµούνται ως εξής: 
 

(i) Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας 
 
Αντιστάθµιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθµιση της έκθεσης στη διακύµανση της εύλογης αξίας 
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ενός αναγνωρισµένου περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης ή µιας µη αναγνωρισµένης 
βέβαιης δέσµευσης ή µέρος αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριµένο κίνδυνο και θα µπορούσε να 
επηρεάσει τα αποτελέσµατα. Εάν η αντιστάθµιση της εύλογης αξίας εκπληρώνει τα κριτήρια της 
λογιστικής αντιστάθµισης, τότε το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου επιµέτρηση του µέσου 
αντιστάθµισης στην εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Επιπλέον η λογιστική αξία 
του αντισταθµιζόµενου στοιχείου προσαρµόζεται µε το κέρδος ή τη ζηµιά που προκύπτει από τη 
µεταβολή της εύλογης αξίας του αντισταθµιζόµενου στοιχείου και αφορά στον αντισταθµιζόµενο 
κίνδυνο, µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.  
 
Κάθε προσαρµογή που απορρέει στη λογιστική αξία ενός αντισταθµιζόµενου χρηµατοοικονοµικού 
µέσου το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία του και για το οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος 
του πραγµατικού επιτοκίου, αποσβένεται στα αποτελέσµατα µέχρι τη λήξη του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου.  
 

(ii) Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 
 
Με την αντιστάθµιση των ταµειακών ροών, η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους 
που προκαλούν µεταβλητότητα στις ταµειακές ροές και προέρχονται από ένα στοιχείο του 
ενεργητικού ή µία υποχρέωση ή µία µελλοντική συναλλαγή και η µεταβολή αυτή θα επηρεάσει το 
αποτέλεσµα της χρήσης. 
 
Για τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως αντισταθµιστικά µέσα σε 
µια σχέση αντιστάθµισης ταµειακών ροών απαιτούνται συγκεκριµένοι λογιστικοί χειρισµοί. 
 
Για να πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθµισης, µία 
αντισταθµιστική σχέση θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες αυστηρές συνθήκες που αφορούν στην 
τεκµηρίωση, την πιθανότητα εµφάνισης την αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης και την 
αξιοπιστία της επιµέτρησης της. 

 
Το σκέλος του κέρδους ή της ζηµίας του αντισταθµιστικού µέσου που τεκµηριώνεται ως 
αποτελεσµατική αντιστάθµιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης 
µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ενώ το αναποτελεσµατικό µέρος του κέρδους ή της ζηµίας του 
µέσου αντιστάθµισης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 
Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
στις περιόδους που τα αντισταθµιζόµενα στοιχεία επηρεάζουν το κέρδος ή την ζηµιά όπως το 
αντισταθµιζόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή χρηµατοοικονοµικό έξοδο αναγνωρίζονται ή όπως 
σε µία προσδοκώµενη πώληση ή αγορά. 
 
Τα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (currency forwards) ενώ χαρακτηρίζονται ως µέσα 
αντιστάθµισης, βάσει των πολιτικών του Οµίλου, δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά για 
αντισταθµιστική λογιστική σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και 
ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 
(π) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Τα ταµειακά διαθέσιµα, ταµειακά ισοδύναµα και δεσµευµένες καταθέσεις 

περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως, προθεσµιακές καταθέσεις, τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι 
άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων που υπόκεινται σε µη 
σηµαντικό κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 
 
Για το σκοπό της σύνταξης των ενοποιηµένων Καταστάσεων των Ταµειακών Ροών, τα χρηµατικά 
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διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα 
όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 

(ρ) ∆άνεια (Οµολογιακά και Τραπεζών): Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο 
κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών µειωµένη µε τα σχετικά 
άµεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε 
βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινοµούνται στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όµιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωµα να µεταφέρει την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινοµηθούν κατά την αρχική αναγνώριση σαν 
αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια. 

(i) Η ταξινόµηση αντιστρέφει ή µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τις επιδράσεις της λογιστικής 
ασυνέπειας (accounting mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιµηθεί στο 
αναπόσβεστο κόστος. 

(ii)  Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν µέρος µιας οµάδας υποχρεώσεων οι οποίες 
διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, 
σύµφωνα µε τις στρατηγικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Οµίλου. 

(iii)  Η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο το οποίο 
ταξινοµείται και αποτιµάται διακεκριµένα. 

 
(σ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις 
κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα 
περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας 
για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισµού παύει από την ηµέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η περίοδος προετοιµασίας και το 
περιουσιακό στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρήση που προοριζόταν. Τα κόστη 
δανεισµού αποσβένονται σύµφωνα µε τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία έχουν κατανεµηθεί.  

 
(τ) Παροχές στο Προσωπικό:  

 
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από 
παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 
περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο 
κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε 
επιστροφή. 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 
περιλαµβάνουν εφάπαξ αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που 
καταβάλλονται στους εργαζόµενους µετά την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγµα της 
υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο 
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 
στην περίοδο που αφορά. Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τον Όµιλο 
χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω πληρωµών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά 
ασφαλιστικά ιδρύµατα. 
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(α) Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς 
Φορείς (π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει νοµική 
υποχρέωση του Οµίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη 
στον ασφαλιζόµενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταµεία. Η πληρωτέα εισφορά από τον Όµιλο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων 
εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, 
ενώ οι δεδουλευµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
(β) Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών (Μη χρηµατοδοτούµενο) 
Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους 
αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων 
ποσών αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεµελίωση δικαιώµατος 
συµµετοχής σε αυτά τα προγράµµατα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 
υπαλλήλου µέχρι την συνταξιοδότηση του. 
 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης για τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή 
µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος (αποθεµατικό από τις 
καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 
αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της 
χρήσης 2017 το επιλεγµένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ 
EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο 
σε οµόλογα αντίστοιχα ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές 
προς τους εργαζόµενους, όπως και ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες προβλέψεις. 
 
Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους, όπως η 
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι 
προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 
συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον 
και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζηµιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά µε τα µη αναγνωρισµένα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές, ακολουθείται το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19, το οποίο περιλαµβάνει µια 
σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, µεταξύ 
άλλων: 

• την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζηµιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την 
οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσµατα της χρήσης, 

• τη µη αναγνώριση πλέον των αναµενόµενων αποδόσεων των επενδύσεων του 
προγράµµατος στα αποτελέσµατα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου 
επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόµενου βάσει του 
προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης 
καθορισµένων παροχών, 

• την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσµατα της χρήσης την 
νωρίτερα εκ των ηµεροµηνιών τροποποίησης του προγράµµατος ή όταν αναγνωρίζεται 
η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερµατική παροχή, 

• λοιπές αλλαγές περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση 
ευαισθησίας 
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 (υ) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος):  
 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος:  
 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών καταστάσεων οικονοµικής θέσης κάθε µιας 
εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε 
τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των 
οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως 
αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
 
(ii) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: 
 
Αναβαλλόµενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές 
διαφορές κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µεταξύ της φορολογικής βάσης 
και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός 
εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την απόσβεση της 
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε µία 
συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγµή της συναλλαγής δεν 
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές 
διαφορές και µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, 
στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων 
αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους 
φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η 
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της 
ηµεροµηνίας της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, χρήση. 
 
Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 
θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, αναγνωρίζεται 
απαίτηση από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο 
κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 
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Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
χρήσης. Μόνον ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 
 

(φ) Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν 
στην Εταιρεία ή στον Όµιλο ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το 
µισθωµένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του 
µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. 
Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων και της µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό 
επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται 
στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη 
µικρότερη περίοδο από την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης.  

 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια 
της µίσθωσης. 
 
Για συναλλαγές πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and leaseback) που συνιστούν χρηµατοδοτική 
µίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού 
στοιχείου αυτού, σε σχέση µε την λογιστική του αξία, δεν αναγνωρίζεται άµεσα ως έσοδο από 
την Εταιρεία και εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως έσοδο εποµένων χρήσεων, το 
οποίο αποσβένεται σύµφωνα µε την διάρκεια της µίσθωσης. 
 
Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την χρονική στιγµή µίας συναλλαγής 
πώλησης και επαναµίσθωσης, είναι µικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζηµία που 
προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας δεν 
αναγνωρίζεται αµέσως, εκτός αν υπάρχει αποµείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, 
οπότε η λογιστική αξία µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

 
(χ) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώµατων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία όταν υπάρχει εύλογη 
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. 

 
Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής 
των επιχορηγούµενων παγίων.  

 
 Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την συστηµατική συσχέτισή τους µε τα 
επιχορηγούµενα έξοδα. 
 

(ψ) Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Προβλέψεις 
αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε 
ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε 
κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 
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την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο 
ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά 
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή 
προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του 
χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την 
υποχρέωση. 

 
 Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 
(ω) Κέρδη/(ζηµίες) Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται 

διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο 
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, 
εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

 
Τα αποµειούµενα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ 
(ζηµιών) που αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών 
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρµόζεται για την επίδραση των 
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές. 

 
Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται για 
γεγονότα που έχουν µεταβάλει τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη 
µεταβολή στους πόρους. 
 

 (αα) Μετοχικό κεφάλαιο: Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της µητρικής 
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της 
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στον λογαριασµό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια 
Κεφάλαια. Άµεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών ή 
δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 

 
 
2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Ο Όµιλος στις Οικονοµικές καταστάσεις έχει τηρήσει τις λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν 
για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, υιοθετώντας όλα τα νέα πρότυπα 
και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η 
Ιανουαρίου 2017. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στον 
Όµιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν 
υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2017, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες του Οµίλου. 
Στην παράγραφο (β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη 
υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ε.Ε. 
 
(α) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφισταµένων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση   

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
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Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή µεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να 
παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις 
µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη 
ταµειακών µεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη 
Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς 
τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Το ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 
2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία 
περιλαµβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου. 
H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι 
λοιπές τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρµογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα.  
 
 
(β) Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων, έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα: 
 
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 
το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 
επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία 
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ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν 
κάποια σοβαρή επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. και εκτιµάται ότι κατά 
την πρώτη εφαρµογή του, η επίδραση για την Εταιρεία και τον Όµιλο δεν θα είναι σηµαντική. 
 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το καινούργιο Πρότυπο χωρίς αναπροσαρµογή της συγκριτικής 
πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρµογής στο υπόλοιπο 
έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. Κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς, ο Όµιλος προέβη σε αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Ακολούθως 
παρατίθενται τα συµπεράσµατα της ∆ιοίκησης αναφορικά µε τους βασικούς τοµείς όπου αναµένεται 
να έχει επίδραση το νέο Πρότυπο:  
 

o Το νέο µοντέλο αποµείωσης αξίας απαιτεί την αναγνώριση των προβλέψεων αποµείωσης 
βάσει των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών και όχι µόνο των πραγµατοποιηµένων 
πιστωτικών ζηµιών, όπως ισχύει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την 
απλοποιηµένη προσέγγιση αναφορικά µε τις εµπορικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα 
βρίσκεται σε διαδικασία τελικών ελέγχων προκειµένου να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος από 
τη µετάβαση στο νέο Πρότυπο. Με βάση την διενεργηθείσα αναλυτική αξιολόγηση, δεν 
αναµένεται ουσιώδης επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της 
Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του νέου Προτύπου. 
 
o ∆εν αναµένεται επίδραση στην ταξινόµηση και στην επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού λόγω εφαρµογής του νέου Προτύπου. Παράλληλα, δεν 
αναµένεται επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου από την 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία.  

 
Το νέο Πρότυπο προβλέπει επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις τροποποιώντας παράλληλα τον τρόπο 
παρουσίασης των πληροφοριών. Ο Όµιλος θα τροποποιήσει καταλλήλως τη φύση, έκταση και δοµή 
των παρεχόµενων γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε το νέο Πρότυπο 
 
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω 
Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε 
σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων 
που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. 
Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 
Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του Προτύπου, ο Όµιλος πραγµατοποίησε αναλυτική αξιολόγηση του 
λογιστικού χειρισµού για το σύνολο των πηγών εσόδων του. Με βάση την διενεργηθείσα αξιολόγηση, 
η ∆ιοίκηση δεν εντόπισε ουσιώδεις διαφορές από τις υφιστάµενες λογιστικές πολιτικές 
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Η ∆ιοίκηση του Οµίλου βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης της επίδρασης που µπορεί να έχει η 
εφαρµογή του νέου Προτύπου στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, η οποία δεν αναµένεται 
να είναι σηµαντική. 
 
• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις 
του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως 
προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 
αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική 
οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη 
χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την 
πάροδο του χρόνου. Όπως αναλύεται ανωτέρω, η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν αναµένεται να 
έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου κατά την εφαρµογή του. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε 
συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Το Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων 
λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του 
υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες 
απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες 
συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή 
απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει 
από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις 
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2019) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός 
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις 
οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο 
προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά 
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής 
θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2019. 
 
Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, ο Όµιλος διαθέτει µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις ποσού             
€ 71,1 εκ. Το Πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως τον λογιστικό χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων του 
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Οµίλου. Ο Όµιλος αναµένει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του 
νέου Προτύπου κατά τη διάρκεια των επόµενων µηνών. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 
 
Το ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 
2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των βραχυπρόθεσµων 
εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή 
µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 
βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 
2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό 
χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο 
συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης 
των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων 
σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών 
πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού 
σε συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους 
όρους και προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει 
την ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε 
συµµετοχικούς τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Το ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε 
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα 
θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία 
τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν 
λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη 
χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Το ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν 
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λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) 
όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον λογιστικό 
χειρισµό των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε µία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν 
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική Απόδοση» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική οντότητα θα 
επιµετρούσε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική απόδοση στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε 
να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί ενδεχόµενες ταµειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από 
πληρωµές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να 
επιµετρούν συγκεκριµένα προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική 
απόδοση στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 
πληρείται µία συγκεκριµένη προϋπόθεση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
 
Το ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 
2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί 
µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά δικαιώµατα που 
κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο 
εισοδήµατος από πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 
 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το 
∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό του τρέχοντος και 
αναβαλλόµενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
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αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες 
του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Ο Όµιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός Προγράµµατος 
Καθορισµένων Παροχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2019) 
 
Το Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΛΠ 19, βάσει των οποίων µία οικονοµική οντότητα απαιτείται να χρησιµοποιεί επικαιροποιηµένες 
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 
τόκου για την εναποµένουσα περίοδο µετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός 
προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονοµικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιµων πληροφοριών στους 
χρήστες αυτών. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 
 
Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωµάτωση σηµαντικών θεµάτων τα 
οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση µε 
συγκεκριµένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρηµένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς περιλαµβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε την επιµέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 
της επιµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
επιλογή µίας βάσης επιµέτρησης, θέµατα σχετικά µε την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά µε την αποαναγνώριση στοιχείων του 
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρηµένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς περιλαµβάνει βελτιωµένους ορισµούς των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρµογή των εν 
λόγω ορισµών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σηµαντικούς τοµείς, όπως οι ρόλοι της 
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιµέτρηση στην 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2020) 
 
Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. 
Ορισµένα Πρότυπα περιλαµβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 
επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη µετάβαση στο αναθεωρηµένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 
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ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2021) 
 
Το Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισµό όλων 
των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης που 
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών 
και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρµόζει µία 
οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που σχετίζεται µε ασφαλιστικές 
συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει σε 
κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και 
παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που 
παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση 
µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 
 
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων 
θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους επόµενους 12 µήνες έχουν 
ως κάτωθι: 
 
 
(α) Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας / ασώµατων πάγιων στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή  
 
Ο Όµιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας και των ασώµατων πάγιων στοιχείων 
µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και ενδιάµεσα, όταν τα γεγονότα ή οι 
συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης 
γίνεται προσδιορισµός της αξίας χρήσης (value in use) των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών στις 
οποίες έχει κατανεµηθεί η υπεραξία. Ο εν λόγω προσδιορισµός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει µία 
εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών της κάθε σηµαντικής µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών 
και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία 
των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 6. 
 
 
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση 
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.  
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Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Για τον 
καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενος σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον 
φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά 
από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους 
στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες 
δίνονται στη Σηµείωση 34. 
 
 
(γ) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών 
 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες 
στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε 
αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 
του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές 
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 
34. 
 
 
(δ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε συγκεκριµένους πελάτες όταν 
υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο 
σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική 
επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της 
πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα 
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων 
που διαχειρίζεται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις Σηµειώσεις 14 και 15. 
 
 
(ε) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 
 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 
αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό 
επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών 
καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται 
εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή 
τους. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 22. 
 
 
(στ) Ενδεχόµενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών του. Η ∆ιοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη 
διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε 
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τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 39. 
 
 
(ζ) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 
31η ∆εκεµβρίου 2017 η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την 
αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στις 
Σηµειώσεις 2.2(ε) και 2.2(θ). 
 
 
 (η) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων 
 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της 
αξίας χρήσεως η ∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή τη 
µονάδα ταµειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την 
παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών.  
 
 
(θ) Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
 
Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώµενης 
επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. 
Κατά την επιµέτρηση των εύλογων αξιών η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε τις 
µελλοντικές ταµειακές ροές, ωστόσο τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιµέτρηση µετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την επιµέτρηση της 
υπεραξίας.  
 
 
(ι) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί τεχνικές αποτίµησης της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων όπου 
δεν είναι διαθέσιµες τιµές από ενεργό αγορά. Λεπτοµέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιµοποιούνται 
αναλύονται στις σηµειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Για την εφαρµογή των 
τεχνικών αποτίµησης, η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό 
πιο πιθανά, συνεπείς µε τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούσαν ώστε 
να αποτιµήσουν ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η ∆ιοίκηση 
χρησιµοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν. Οι 
εκτιµήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγµατικές τιµές κατά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΜΙΛΟ 

 

(α) Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές 
 

• Εντός του πρώτου τριµήνου 2017, η θυγατρική του Οµίλου, ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. προχώρησε σε 
αύξηση κεφαλαίου προς τη θυγατρική ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε. ύψους € 231, χωρίς την 
συµµετοχή των µετόχων µειοψηφίας. Από την εν λόγω συναλλαγή το συνολικό έµµεσο 
ποσοστό του Οµίλου στην ανωτέρω εταιρεία ανήλθε σε 99,37%.  
 

• Εντός του δεύτερου τριµήνου 2017, η θυγατρική του Οµίλου FOOD CENTER A.E. 
προχώρησε στην απόκτηση του υπολειπόµενου 9% της θυγατρικής του Οµίλου, PESTO Α.Ε. 
έναντι € 30. Από την ανωτέρω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ύψους € 26, η οποία 
διαγράφηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, ως αποτέλεσµα αύξησης ποσοστού 
συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές. 
 

• Εντός του δεύτερου τριµήνου 2017, η θυγατρική του Οµίλου ∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε. προχώρησε στην 
απόκτηση του υπολειπόµενου 65% της θυγατρικής του Οµίλου, ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. 
έναντι € 570. Από την ανωτέρω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ύψους € 492, η οποία 
διαγράφηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, ως αποτέλεσµα αύξησης ποσοστού 
συµµετοχής σε υφιστάµενες θυγατρικές. 
 

 
(β) Ανακατάταξη συγγενών σε θυγατρικές 
 

Εντός του τελευταίου τριµήνου, η EVEREST Α.Ε προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου προς τη 
θυγατρική PLAZA A.E. ύψους € 661, χωρίς τη συµµετοχή των µετόχων µειοψηφίας. Από την 
εν λόγω συναλλαγή το συνολικό ποσοστό του Οµίλου στην ανωτέρω εταιρεία ανήλθε σε 
94,49% µετατρέποντας την εν λόγω εταιρεία από συγγενή σε θυγατρική του Οµίλου. Από τη 
συναλλαγή αυτή προέκυψε υπεραξία ύψους € 2.628, η οποία περιελήφθη στο οµότιτλο 
κονδύλι του ενοποιηµένου ισολογισµού και προσδιορίστηκε µε βάση τις εύλογες αξίες της 
εξαγορασθείσας εταιρείας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. 

 
 
(γ) Αυξήσεις/Μειώσεις Κεφαλαίου θυγατρικών Οµίλου (χωρίς µεταβολή µη ελεγχουσών συµµετοχών) 
 

• Εντός του πρώτου εξάµηνου της χρήσης 2017 η EVEREST Α.Ε πραγµατοποίησε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου προς τις θυγατρικές της EVERHOLD LTD (€ 10), ΜΑΝΤΩ Α.Ε. (€ 
200) και MAGIC FOOD Α.Ε. (€ 249), διατηρώντας σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό του 
Οµίλου στις εν λόγω θυγατρικές σε 100%. Επίσης, πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου προς τη θυγατρική της Π. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ – Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (€ 50) µε 
τη συµµετοχή της µειοψηφίας, διατηρώντας σταθερό το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε 
25%. 
 

• Εντός του τρίτου τριµήνου η EVEREST Α.Ε πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
προς τις θυγατρικές της EVERFOOD A.E.E. (€ 300) και FOOD  CENTER A.E. (€ 1.050), 
διατηρώντας σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό του Οµίλου στις εν λόγω θυγατρικές σε 
100%. 
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(δ) ∆ιαγραφή θυγατρικών Οµίλου 
 

Εντός του τελευταίου τριµήνου του 2017 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία εκκαθάρισης της 
αδρανούς θυγατρικής εταιρείας ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε., στην οποία ο Όµιλος είχε συµµετοχή 
87,56%. 

 
 
(στ) Συγχωνεύσεις θυγατρικών Οµίλου 
 

• Την 29η ∆εκεµβρίου 2017 εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές η συγχώνευση των εταιρειών του 
Οµίλου, FOOD CENTER Α.Ε. µε απορρόφηση των εταιρειών PRIMAVERA Α.Ε., GOLDEN 
PASTA A.E. και PESTO A.E., µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 
και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. 

• Επιπρόσθετα την ίδια ηµεροµηνία, εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές η συγχώνευση των 
εταιρειών του Οµίλου, MAGIC FOOD Α.Ε. µε απορρόφηση των εταιρειών ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε., Γ.ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε., ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λ. 
ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε., ΓΛΥΦΑ∆Α Α.Ε., EVENIS A.E., ΜΑΝΤΩ Α.Ε., ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
Ε.Π.Ε., ∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε., ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε., ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., µε 
βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του 
Ν.2166/1993. 

 
 
4. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 

α) Mε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενσωµατώνονται οι παρακάτω εταιρείες: 

 ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

    

Ι. Θυγατρικές της EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ    

ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 99,45% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. 80,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

∆ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 61,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2011-2017 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2011-2017 

ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 87,52% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΠΑΤΗΣΙΑ  Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 70,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 66,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

EVERSTORY A.E. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

EVERCAT A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2007-2017 

EVERFOOD A.E.E. 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2007-2017 
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EVERHOLD Ltd. 100,00% ΚΥΠΡΟΣ - 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2012-2017 

OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε. 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 31,82% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 40,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

OLYMPUS PLAZA Α.Ε. 85,08% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 67,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

Π. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ – Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

100,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

OLYMPIC CATERING A.E. 98,96% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

PLAZA A.E. 94,49% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

  
 

 

ΙΙ. Θυγατρικές της ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

   

FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 68,18% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε. 99,92% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑ∆Α Α.Ε. 99,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. 55,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

PANACOTTA Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 24,00% ΕΛΛΑ∆Α 2012-2017 

ΠΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

CAPRESE A.E. 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

    

ΙΙΙ. Θυγατρική της FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ    

PANACOTTA Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 2012-2017 

  
 

 

IV. Θυγατρικές της MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 

 

Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. 22,50% ΕΛΛΑ∆Α 2010-2017 

GS COFFEE N ICE E.E. 80,00% ΕΛΛΑ∆Α 2013-2017 

    

    

β) Mε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενσωµατώνονται 
οι παρακάτω εταιρείες: 

   

    

I. Συγγενείς της EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ    

ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ Ε.Π.Ε. 44,00% ΕΛΛΑ∆Α 2008-2017 

 
Για τις εταιρείες του Οµίλου µε έδρα την Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί για τις χρήσεις 2011 έως και 2013  
φορολογικός έλεγχος βάσει της παρ. 5 του αρ. 82 του Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 έως και 
2016 έχει ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος βάσει του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.4262/2014, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 
2017. 
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Σηµειώνεται ότι την 31/12/2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 36 Ν.4174/2013 ενώ ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής 
Συµµόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη (βλ. σηµείωση 34). 
 
Εντός του τελευταίου τριµήνου 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης της αδρανούς 
εταιρείας ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε., µε συνέπεια τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εν λόγω 
εταιρείας να µην περιλαµβάνονται στον Όµιλο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 
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5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικόπεδα 

 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήµατα και 
εξοπλισµός 

 

Μεταφορικά 
µέσα 

 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

     

     
ΚΟΣΤΟΣ            

1η Ιανουαρίου 2017 111  65  14  21  557  768 

Προσθήκες -  -  -  -  31  31 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  -  -  -  -  - 

31η ∆εκεµβρίου 2017 111  65  14  21  588  799 

            

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ            

1η Ιανουαρίου 2017 -  (20)  (14)  (13)  (498)  (545) 

Αποσβέσεις χρήσεως -  (6)  -  (1)  (41)  (48) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  -  -  -  -  - 

31η ∆εκεµβρίου 2017 -  (26)  (14)  (15)  (539)  (593) 

            

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ             

31η ∆εκεµβρίου 2017 111  39  0  6  49  206 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικόπεδα 

 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήµατα και 
εξοπλισµός 

 

Μεταφορικά 
µέσα 

 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

     

     
ΚΟΣΤΟΣ            

1η Ιανουαρίου 2016 111  65  14  22  527  739 

Προσθήκες -  -  -  -  31  31 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  -  -  (1)  (1)  (2) 

31η ∆εκεµβρίου 2016 111  65  14  21  557  768 

            

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ            

1η Ιανουαρίου 2016 -  (15)  (14)  (13)  (473)  (515) 

Αποσβέσεις χρήσεως -  (6)  -  (1)  (26)  (33) 

Πωλήσεις/ διαγραφές -  -  -  1  1  2 

31η ∆εκεµβρίου 2016 -  (20)  (14)  (13)  (498)  (545) 

            

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ             

31η ∆εκεµβρίου 2016 111  45  0  7  59  223 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Οικόπεδα 

 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήµατα 
και εξοπλισµός 

 

Μεταφορικά 
µέσα 

 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

   

Σύνολο 

       

     Ακινητοποιήσεις 
υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) 

 

ΚΟΣΤΟΣ              
1η Ιανουαρίου 2017 1.131  40.192  15.871  961  19.984  137  78.276 
Προσθήκες -  737  421  16  729  814  2.717 

Μεταφορές από ΑΥΕ -  458  -  65  -  (523)  - 

Πωλήσεις/αποσύρσεις/αποµειώσεις -  (2.360)  (258)  (76)  (312)  -  (3.006) 

Εξαγορά θυγατρικών -  240  146  10  354  228  977 

31η ∆εκεµβρίου 2017 1.131  39.267  16.180  976  20.755  656  78.964 

              

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ              

1η Ιανουαρίου 2017 -  (26.786)  (11.517)  (765)  (16.316)  -  (55.384) 

Αποσβέσεις χρήσεως -  (1.781)  (715)  (41)  (931)  -  (3.468) 

Πωλήσεις/αποσύρσεις/αποµειώσεις -  2.359  255  76  293  -  2.983 

Εξαγορά θυγατρικών -  -  (48)  (10)  (73)  -  (131) 

31η ∆εκεµβρίου 2017 -  (26.208)  (12.026)  (740)  (17.027)  -  (56.000) 

              

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               

31η ∆εκεµβρίου 2017 1.131  13.059  4.154  236  3.727  656  22.964 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Οικόπεδα 

 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

 

Μηχανήµατα 
και εξοπλισµός 

 

Μεταφορικά 
µέσα 

 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

   

Σύνολο 

       

     Ακινητοποιήσεις 
υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) 

 

ΚΟΣΤΟΣ              
1η Ιανουαρίου 2016 1.131  39.962  16.025  1.054  19.599  34  77.806 
Προσθήκες -  1.076  389  2  738  277  2.482 

Μεταφορές από ΑΥΕ -  174  -  -  -  (174)  - 

Πωλήσεις/αποσύρσεις/αποµειώσεις -  (1.022)  (546)  (96)  (359)  -  (2.024) 

Εξαγορά θυγατρικών -  2  3  -  7  
- 

 12 

31η ∆εκεµβρίου 2016 1.131  40.192  15.871  961  19.984  137  78.276 

              

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ              

1η Ιανουαρίου 2016 -  (25.437)  (11.179)  (817)  (15.438)  -  (52.871) 

Αποσβέσεις χρήσεως -  (2.320)  (863)  (44)  (1.200)  -  (4.427) 

Πωλήσεις/αποσύρσεις/αποµειώσεις -  971  529  95  327  -  1.921 

Εξαγορά θυγατρικών -  (0)  (3)  -  (5)  -  (8) 

31η ∆εκεµβρίου 2016 -  (26.786)  (11.517)  (765)  (16.316)  -  (55.384) 

              

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ               

31η ∆εκεµβρίου 2016 1.131  13.406  4.354  196  3.667  137  22.892 
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Η αξία των οικοπέδων αφορά σε: 
Α) ιδιόκτητο αγροτεµάχιο της Εταιρείας συνολικής επιφανείας 24.486,40 τ.µ. στη θέση Πάνορµος στη 
Μύκονο, συνολικής αξίας κτήσεως € 111, το οποίο αποτιµάται στην αξία κτήσεώς του. 
Β) ιδίοκτητο ακίνητο - κατάστηµα της θυγατρικής ΕΚΤΕΚ Α.Ε. στο Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14 και 
Ηρακλείτου) στην Αθήνα συνολικής αξίας € 1.020. 
 

∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου και της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι για την OLYMPIC CATERING A.E. έχει 
συσταθεί πλασµατικό ενέχυρο επί του παραγωγικού της µηχανολογικού εξοπλισµού προς εξασφάλιση 
του οµολογιακού της δανείου. 
 
Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων παγίων κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2017 για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 291 (31η ∆εκεµβρίου 2016: € 385) και ανά 
κατηγορία ενσώµατων παγίων αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος 
 31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016 
Κτίρια και εγκαταστάσεις  0  1 
Μηχανήµατα και εξοπλισµός 14  27 
Μεταφορικά µέσα 15  20 
Λοιπός εξοπλισµός 261  337 

 291  385 
 
 
6. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ      

Η κίνηση της υπεραξίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2017 και 2016 έχει ως κάτωθι: 
 

  
1η 

Ιανουαρίου 
 2017 

 
Προσθήκες/ 
(Μειώσεις) 

 
Ζηµιές 

Αποµείωσης 

 31η 
∆εκεµβρίου 

 2017 
        
Αλυσίδα καταστηµάτων γρήγορης 
εστίασης Everest 

2.045 
 

2.628 
 

- 
 

4.674 

Σύνολο 2.045  2.628  -  4.674 

 

  
1η 

Ιανουαρίου 
 2016 

 
Προσθήκες/ 
(Μειώσεις) 

 
Ζηµιές 

Αποµείωσης 

 31η 
∆εκεµβρίου 

 2016 
        
Αλυσίδα καταστηµάτων γρήγορης 
εστίασης Everest 

1.915 
 

131 
 

- 
 

2.045 

Σύνολο 1.915  131  -  2.045 

 

Η µεταβολή της υπεραξίας κατά € 2.628 προέρχεται από την ανακατάταξη της συγγενούς εταιρείας 
PLAZA Α.Ε. από συγγενή σε θυγατρική µετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους € 661, 
χωρίς τη συµµετοχή των µετόχων, όπως περιγράφεται εκτενώς στη σηµείωση 3(β). 
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Τα ασώµατα πάγια στοιχεία του Οµίλου περιλαµβάνουν εµπορικά σήµατα µε απεριόριστη διάρκεια 
ζωής, τα οποία κατανέµονται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών του Οµίλου, οι οποίες 
σχετίζονται µε τους υπο-Οµίλους τόσο για σκοπούς διοίκησης όσο και για σκοπούς διενέργειας του 
ελέγχου αποµείωσης. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι λογιστικές αξίες των εµπορικών 
σηµάτων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής: 
 

 
1η Ιανουαρίου 

 2017  
 

Προσθήκες  
Ζηµίες 

Αποµείωσης 

 
31η ∆εκεµβρίου 

 2017 
        
Εµπορικά σήµατα µε απεριόριστη 
διάρκεια ζωής (Everest, La Pasteria) 66.400  -  -  66.400 
 

 
1η Ιανουαρίου 

 2016  
 

Προσθήκες  
Ζηµίες 

Αποµείωσης 

 
31η ∆εκεµβρίου 

 2016 
        
Εµπορικά σήµατα µε απεριόριστη 
διάρκεια ζωής (Everest, La Pasteria) 66.400  -  -  66.400 
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 διενεργήθηκαν οι έλεγχοι αποµείωσης των παραπάνω 
απεικονιζόµενων υπεραξιών και εµπορικών σηµάτων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής. Tο ανακτήσιµο 
ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται µε τους υπο-οµίλους έχει προσδιορισθεί βάσει του υπολογισµού 
των καθαρών προεξοφληµένων ταµειακών χρηµατοροών που αναµένεται να προκύψουν από κάθε 
επιµέρους µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών που αποτελούν τους κλάδους δραστηριότητας του 
κάθε υπο-οµίλου, σύµφωνα µε την παρακάτω ανάλυση: 
 
Όµιλος Everest 

 
Κλάδος Α: Αλυσίδα καταστηµάτων γρήγορης εστίασης Everest 
Κλάδος Β: Αλυσίδα εστιατορίων La Pasteria 
Κλάδος Γ: Υπηρεσίες αεροτροφοδοσίας και βιοµηχανικού catering 
 
Για την εκτίµηση αυτή, οι προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές βασίστηκαν σε οικονοµικές 
προβλέψεις εγκεκριµένες από τη διοίκηση που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών και τα προεξοφλητικά 
επιτόκια που αναφέρονται βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις µακροοικονοµικών δεικτών. 
 
Αντίστοιχα, το ανακτήσιµο ποσό των εµπορικών σηµάτων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής (αξία λόγω 
χρήσης), προσδιορίστηκε µε βάση τα έσοδα που θα προέκυπταν από τα δικαιώµατα χρήσης (µέθοδος 
Income Approach via Relief from Royalty). Στον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης η ∆ιοίκηση 
χρησιµοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λογικές και βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
πληροφόρηση που έχει στη διάθεση της και ισχύει κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
 
Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρµόστηκε στις προβλέψεις των ταµειακών ροών είναι 9,5% και οι 
ταµειακές ροές πέραν της πενταετίας εξήχθησαν χρησιµοποιώντας ποσοστό ανάπτυξης 2,0% το οποίο 
είναι και το αναµενόµενο µέσο ποσοστό ανάπτυξης για το συγκεκριµένο κλάδο δραστηριότητας. 
 
Βασικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό της αξίας χρήσεως των ανωτέρω 
ελέγχων αποµείωσης έχουν ως εξής: 
  
Προϋπολογιστικά περιθώρια EBITDA: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και 
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EBITDA υπολογίστηκαν σε 5ετή επιχειρηµατικά σχέδια εγκεκριµένα από τη διοίκηση της κάθε 
εταιρείας (ακολουθώντας παραδοχές συµβατές µε την προσέγγιση value in use), τα οποία έχουν 
συµπεριλάβει τις απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονοµικής 
συγκυρίας, για τα οποία η διοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούµενη εµπειρία, προβλέψεις 
κλαδικών µελετών και λοιπές διαθέσιµες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές. 
 
Ρυθµός ανάπτυξης: Ο ρυθµός ανάπτυξης των ταµειακών ροών υπολογίστηκε σε 5ετή επιχειρηµατικά 
σχέδια εγκεκριµένα από τη διοίκηση της κάθε εταιρείας, τα οποία έχουν συµπεριλάβει τις 
απαραίτητες αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, για τα οποία η 
∆ιοίκηση πιστεύει ότι αντανακλούν προηγούµενη εµπειρία, προβλέψεις κλαδικών µελετών και λοιπές 
διαθέσιµες πληροφορίες από εξωτερικές πηγές. 
 
Προεξοφλητικό επιτόκιο: Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει: (α) την διαχρονική αξία του 
χρήµατος και (β) συγκεκριµένους κινδύνους συναφείς µε έκαστο τοµέα δραστηριότητας. Όσον αφορά 
στην εκτίµηση του προεξοφλητικού επιτοκίου στις αποτιµήσεις των εταιρειών χρησιµοποιείται το 
Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital). 
 
Μέσο σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου (WACC): Η µέθοδος του WACC αντανακλά το προεξοφλητικό 
επιτόκιο των µελλοντικών ταµειακών ροών κάθε Μ∆ΤΡ, σύµφωνα µε το οποίο σταθµίζεται το κόστος 
των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του µακροπρόθεσµου δανεισµού και τυχόν επιχορηγήσεις, 
προκειµένου για να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Οι βασικές 
παράµετροι προσδιορισµού του σταθµισµένου κόστους κεφαλαίου (WACC) περιλαµβάνουν: 
 
Απόδοση µηδενικού κινδύνου επιτοκίου της αγοράς (risk-free return): ∆εδοµένου του προσδιορισµού 
όλων των ταµειακών ροών των επιχειρηµατικών σχεδίων στο νόµισµα του ευρώ, ως απόδοση 
µηδενικού κινδύνου (risk-free return), χρησιµοποιήθηκε η απόδοση του δεκαετούς Euro Swap Rate 
(EUS). Κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης το δεκαετές Euro Swap Rate ήταν 0,89%. ∆εν 
χρησιµοποιήθηκε ως απόδοση µηδενικού κινδύνου το 10ετές Οµόλογο Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
δεδοµένης της αναγνώρισης από τις αγορές σηµαντικού ασφάλιστρου κινδύνου (spread) στον 
συγκεκριµένο τίτλο. 
 
Ειδικός κίνδυνος της χώρας (country risk premium): Για τον υπολογισµό του ειδικού κινδύνου της 
χώρας (country risk premium) λήφθηκαν υπόψη εκτιµήσεις από ανεξάρτητες πηγές. Ο κίνδυνος που 
σχετίζεται µε την δραστηριοποίηση στην κάθε αγορά, όπως αυτό προκύπτει από το προαναφερθέν 
country risk premium, έχει συµπεριληφθεί στο Κόστος Κεφαλαίου (Cost of Equity) της κάθε 
εταιρείας. 
 
Equity risk premium: Για τον υπολογισµό του equity risk premium λήφθηκαν υπόψη εκτιµήσεις από 
ανεξάρτητες πηγές. Οι δείκτες ευαισθησίας beta αξιολογούνται ετήσια µε βάση δηµοσιευµένα 
δεδοµένα της αγοράς. 
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7. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Εµπορικά 
σήµατα 

 

Λογισµικά 

 

Μισθωτικά  
∆ικαιώµατα 

 

Σύνολο 

   

   

ΚΟΣΤΟΣ        
1η Ιανουαρίου 2017 60.075  617  488  61.180 
Προσθήκες περιόδου -  71  -  71 

31η ∆εκεµβρίου 2017 60.075  688  488  61.251 

        

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 
 

 

1η Ιανουαρίου 2017 (772)  (404)  (488)  (1.664) 

Αποσβέσεις χρήσεως (36)  (70)  -  (106) 

31η ∆εκεµβρίου 2017 (808)  (474)  (488)  (1.770) 

        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         

31η ∆εκεµβρίου 2017 59.267  214  -  59.480 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Εµπορικά 
σήµατα 

 

Λογισµικά 

 

Μισθωτικά  
∆ικαιώµατα 

 

Σύνολο 

   

   

ΚΟΣΤΟΣ        
1η Ιανουαρίου 2016 60.071  530  488  61.089 
Προσθήκες περιόδου 4  87  -  91 

31η ∆εκεµβρίου 2016 60.075  617  488  61.180 

        

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 
 

 

1η Ιανουαρίου 2016 (733)  (382)  (488)  (1.603) 

Αποσβέσεις χρήσεως (40)  (23)  -  (62) 

31η ∆εκεµβρίου 2016 (772)  (404)  (488)  (1.664) 

        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         

31η ∆εκεµβρίου 2016 59.302  213  -  59.515 

 

 

Στα πλαίσια της τροποποίησης της δανειακής της σύµβασης εντός του 2012, η µητρική του Οµίλου 
EVEREST A.E. προέβη στη σύσταση ενεχύρου επί επιλεγµένων εµπορικών της σηµάτων προς 
εξασφάλιση του οµολογιακού της δανείου. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Εµπορικά 
σήµατα 

 

Λογισµικά 

 

Μισθωτικά 
∆ικαιώµατα 

 

Σύνολο 

   

   

ΚΟΣΤΟΣ        

1η Ιανουαρίου 2017 72.957  2.438  4.362  79.758 

Προσθήκες περιόδου -  82  226  307 

Πωλήσεις/ διαγραφές (3)  (767)  (628)  (1.399) 

Εξαγορά θυγατρικών -  -  350  350 

31η ∆εκεµβρίου 2017 72.954  1.753  4.310  79.016 

        

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 
 

 

1η Ιανουαρίου 2017 (6.396)  (2.089)  (3.559)  (12.043) 

Αποσβέσεις χρήσεως (42)  (118)  (427)  (587) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 3  767  628  1.399 

Εξαγορά θυγατρικών -  -  -  - 

31η ∆εκεµβρίου 2017 (6.435)  (1.440)  (3.357)  (11.231) 

        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         

31η ∆εκεµβρίου 2017 66.519  313  953  67.785 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Εµπορικά 
σήµατα 

 

Λογισµικά 

 

Μισθωτικά 
∆ικαιώµατα 

 

Σύνολο 

   

   

ΚΟΣΤΟΣ        

1η Ιανουαρίου 2016 72.953  2.338  4.284  79.575 

Προσθήκες περιόδου 6  103  78  188 

Πωλήσεις/ διαγραφές (2)  (4)  -  (6) 

31η ∆εκεµβρίου 2016 72.957  2.438  4.362  79.758 

        

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 
 

 

1η Ιανουαρίου 2016 (6.352)  (2.022)  (3.256)  (11.629) 

Αποσβέσεις χρήσεως (46)  (71)  (303)  (420) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 2  4  -  6 

31η ∆εκεµβρίου 2016 (6.396)  (2.089)  (3.559)  (12.043) 

        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         

31η ∆εκεµβρίου 2016 66.561  349  803  67.714 
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8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για την 
τρέχουσα χρήση αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2016 
Προσθήκες 

Αύξηση/ 
(Μείωση) 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Πωλήσεις/ 
Μεταφορές Υποτίµηση 

Υπόλοιπο 
κατά την 

31/12/2017 

ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

4.453 - - - - 4.453 

Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - - (120) 120 - 

ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε. - - - (1.250) 1.250 - 

ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. 85 - - - - 85 

ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Α.Ε. - - - (1.260) 1.260 - 

ΓΛΥΦΑ∆Α Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - - (1.135) 1.135 - 

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 603 - - (723) 120 - 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 30 - - - - 30 

ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 36 - - - (36) - 

∆ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 54 - - - - 54 

ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 45 - - - - 45 

ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 153 - - - (153) - 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 128 - - - (128) - 

ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - - - - - 

EVENIS Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - - (82) 82 - 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 30 - - - - 30 

ΠΑΤΗΣΙΑ  Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 180 - - - (180) - 

ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 58 - - - (58) - 

EVERSTORY A.E. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 102 - - - (102) - 

EVERCAT A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 

152 - - - (152) - 

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 44 - - - (44) - 

EVERFOOD A.E.E. 1.051 - 300 - (1.351) - 

Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 340 - - (1.035) 695 - 

EVERHOLD Ltd. 11 - 10 - (21) - 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 30 - - - - 30 

ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 265 - - - (115) 150 

OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε. 31 - - - - 31 

MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - 249 6.025 (5.672) 602 

FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - - 1.050 125 - 1.175 

ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 49 - - - - 49 

OLYMPUS PLAZA Α.Ε. 3.798 - - - - 3.798 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 200 - - - (100) 100 

Π. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ – Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 479 - 13 - (391) 100 

GOLDEN PASTA A.E. 125 - - (125) - - 

ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 94 - - - - 94 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 700 - - - (600) 100 

ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 178 - 200 (378) - - 

ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 126 - - - - 126 

∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 102 - - (1.181) 1.079 - 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. - - - (110) 110 - 

OLYMPIC CATERING A.E. 7.220 - - - 4.500 11.720 

PLAZA A.E. - - 661 372 (372) 661 

Σύνολο 20.949 - 2.483 (878) 878 23.433 
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Οι µεταβολές (προσθήκες/πωλήσεις) σε θυγατρικές εταιρείες κατά τη διάρκεια της κλειόµενης 
χρήσεως παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση 3.  
 
Η Εταιρεία εµφανίζει τις συµµετοχές της στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις τυχόν προβλέψεις 
υποτίµησης που έχει σχηµατίσει. 
 
 
9.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Ο Όµιλος έχει τις παρακάτω συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες, οι οποίες λόγω σηµαντικής επιρροής 
ταξινοµούνται ως συγγενείς και αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης στις 
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις:  

 

Εταιρεία 
 Xώρα 

ίδρυσης  Συµµετοχή Οµίλου  Λογιστικό υπόλοιπο Οµίλου 

    31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
    2017  2016  2017  2016 

           
'Ολυµπους Πλάζα Ε.Π.Ε.   Ελλάδα    44,00%  44,00%  -  - 
Plaza Α.Ε.   Ελλάδα    -  35,00%  -  - 
        -  - 

 
Εντός του τελευταίου τριµήνου έγινε ανακατάταξη της συγγενούς εταιρείας PLAZA Α.Ε. από 
συγγενή σε θυγατρική µετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους € 661, χωρίς τη 
συµµετοχή των µετόχων, όπως περιγράφεται εκτενώς στη Σηµείωση 3(β). 
 
Καµία από τις παραπάνω συγγενείς εταιρείες δεν είναι εισηγµένη σε κάποιο Χρηµατιστήριο Αξιών 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηµατιστηριακές αξίες. 
 
 
10.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτελούν κυρίως συµµετοχές στο µετοχικό 
κεφάλαιο µη εισηγµένων εταιρειών. Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στο κόστος 
δεδοµένου ότι δε διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, η δε εύλογη αξία τους δεν µπορεί να 
υπολογιστεί µε αξιοπιστία. Η ανάλυσή τους παρατίθεται παρακάτω: 
 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2017  2016  2017  2016 
WHITE RIVER Α.Ε. 6  6  -  - 
ARAGOSTA A.E. ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

6  6  -  - 

Υπόλοιπο 12  12  -  - 
 

 

11.  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

Στα οµολογιακά δάνεια της Εταιρείας περιλαµβάνεται ποσό € 1.625, το οποίο αφορά σε δυο 
οµολογιακά δάνεια ποσού € 1.500 και € 125, προς την θυγατρική εταιρεία Olympus Plaza A.E. και 
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ποσό € 311, το οποίο αφορά σε οµολογιακό δάνειο προς τη θυγατρική εταιρεία Plaza A.E.. 
 

12.  ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 
τρίτων 171 

 
160 

 
- 

 
- 

Εγγυήσεις 2.276  1.591  6  6 
Σύνολο 2.446  1.751  6  6 

 
 
 
13.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
Εµπορεύµατα 541  511  -  - 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 44  93  -  - 
Πρώτες ύλες και αναλώσιµα 1.209  1.226  -  - 
Σύνολο 1.794  1.830  -   - 

 
 
 
14.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016 2017  2016 
Πελάτες  11.500  11.973  11.398  10.595 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 1.021  1.173  142  310 

Γραµµάτια εισπρακτέα 29  29  -  - 

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (2.897)  (3.434)  (494)  (516) 

Σύνολο 9.654  9.742  11.046  10.389 
 

Έναντι των παραπάνω εµπορικών απαιτήσεων ο Όµιλος έχει λάβει εγγυήσεις από πελάτες ύψους                
€ 2.357 (2016: € 2.091). Ο λογαριασµός απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως 
διακανονίζεται σε : Όµιλος 0-90 ηµέρες, Εταιρεία 0-60 ηµέρες 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 έχει ως εξής: 



EVEREST A.E.                                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

79 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου (3.434)  (9.395)  (516)  (286) 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως -  (863)  -  (230) 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 400  6.794  -  - 
Αναταξινοµήσεις 29  -  22  - 
Εξαγορά θυγατρικών (2)  -  -  - 
Μείον: Χρησιµοποιηθείσα  πρόβλεψη 110  29  -  - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου (2.897)  (3.434)  (494)  (516) 

 
 
Η ανάλυση των ληξιπρόθεσµων και µη αποµειωµένων  εµπορικών απαιτήσεων παρατίθεται στη 
Σηµείωση 37. 
 
 
 
15.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι συνολικές λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι φόροι 923  988  751  748 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 69  160  16  18 
ΦΠΑ εισπρακτέος 345  51  -  - 
∆εδουλευµένα έσοδα 119  25  24  20 
Προπληρωµένα έξοδα 568  1.371  116  94 
Λοιπές προκαταβολές και προπληρωµές  16  21  -  1 
∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού 35  37  30  25 
Μερίσµατα εισπρακτέα 2  2  13  205 
Λοιπές απαιτήσεις 2.045  2.142  780  542 
-Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (580)  (1.396)  (22)  - 

Σύνολο 3.542  3.401  1.707  1.654 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 έχει ως εξής:  

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου (1.396)  (488)  -  - 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως -  (934)  -  - 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 833  0  -  - 
Αναταξινοµήσεις (29)    (22)  - 
Μείον: Χρησιµοποιηθείσα  πρόβλεψη 12  25  -  - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου (580)  (1.396)  (22)  - 
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16.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΣΩ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων αναλύονται ως ακολούθως: 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

 2017  2016  2017  2016 
Μετοχές:        

- Εισηγµένων εταιρειών στο ΧΑ 27  19  27  19 

Σύνολο 27  19  27  19 

 

Η αποτίµηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έγινε σε εύλογες αξίες όπως περιγράφεται 
στην Σηµείωση 2.2(ν), παρ.(i). 
 
 
 
17.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου και ανήλθαν σε € 1 και € 11 για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα για τον Όµιλο (€ 0 και € 1 για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα για την Εταιρεία) και περιλαµβάνονται στα 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
 
 
18.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (τα ποσά ανά µετοχή αναφέρονται σε ευρώ) 
     

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείτο κατά την 31/12/2016 από 1.443.334 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.  
 
Με την από 16/1/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, 
αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό (ποσό σε 
ευρώ) € 4.556.666 µε έκδοση 4.556.666 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00). Η 
καταβολή της εν λόγω αύξησης πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
25/1/2017 και η σχετική ανακοίνωση από την αρµόδια αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.) εκδόθηκε την 2/3/2017. 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

 2017  2016  2017  2016 

Ταµείο 1.521  1.310  59  72 
Καταθέσεις σε τράπεζες:        
 - καταθέσεις όψεως 4.358  5.135  1.089  2.194 
 - προθεσµιακές καταθέσεις -  -  -  - 

Σύνολο 5.879   6.446  1.148  2.266 



EVEREST A.E.                                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

81 

Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται κατά την 31/12/2017 από 6.000.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης. 
 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 είναι πλήρως καταβληµένο. 
 
Κατά την 31/12/2017, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και 
συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 
2190/1920. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι εντός του 2018 και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων έχει  καταβληθεί από τη «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»  συνολικό 
ποσό  € 43.644 χιλ. έναντι µελλοντικής αύξησης κεφαλαίου. 
 

19.  ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

 2017  2016  2017  2016 
 Τακτικό αποθεµατικό 1.822  1.822  1.089  1.089 
 Αποθεµατικό συγχώνευσης (4.404)  (4.404)  (6.532)  (6.532) 
 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών  
διατάξεων νόµων 

68  68  53  53 

 Αποθεµατικό εκτίµησης Ν.∆. 1297/1972 (8.203)  (8.203)  (8.203)  (8.203) 
 Ειδικά αποθεµατικά από µερίσµατα 
συµµετοχών 

2.556  2.556  2.517  2.517 

 ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας 
συµµετοχών και χρεογράφων 

227  227  227  227 

Σύνολο (7.934)  (7.934)  (10.851)  (10.851) 

 
 
Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το 
ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. 
 
 
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά: Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 
της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από 
τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι µη 
φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων 
φόρων, τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής τους. Στην 
παρούσα φάση ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ 
τούτου δεν λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
 
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά: Τα 
αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία 
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση 
ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο 
επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση. 
 
 



EVEREST A.E.                                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

82 

Αποθεµατικό συγχώνευσης: Αφορά αποθεµατικό που σχηµατίσθηκε εντός της χρήσεως 2008 από 
την απορρόφηση της µητρικής Εταιρείας του εξαγορασθέντος Οµίλου EVEREST.  
 
 
Αποθεµατικό εκτίµησης Ν.∆. 1297/1972: ∆ηµιουργήθηκε κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης δια 
απορρόφησης της EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ από την ΑΛΚΜΗΝΗ 
CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε. που πραγµατοποιήθηκε 
κατά την 31/12/2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν∆ 
1297/1972. 
 
 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων: Αφορούν αποθεµατικό που 
έχει σχηµατισθεί βάσει προσαρµογής του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών σε 
προηγούµενες χρήσεις. 
 

 

20.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ      
 
Συγκεκριµένες θυγατρικές του Οµίλου προέβησαν σε διανοµές µερισµάτων σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Το σύνολο των διανεµηθέντων µερισµάτων προς τις µη 
ελέγχουσες συµµετοχές ανήλθαν σε € 153. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για τη χρήση 2017 
δε θα προτείνει διανοµή µερίσµατος.   
 
 
 
21.  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
€ 74 εκ. Οµολογιακό δάνειο Everest Α.Ε. 74.000  74.000  74.000  74.000 

€ 25 εκ. Οµολογιακό δάνειο Olympic Catering Α.Ε. 24.103  24.790  -  - 

Λοιπά µακροπρόθεσµα δάνεια 5.923  5.623  4.923  5.623 

 104.026  104.413  78.923  79.623 

Μείον: Πληρωτέα την επόµενη χρήση (79.623)  (80.323)  (78.923)  (79.623) 

Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 24.403  24.090  -  - 
 

 
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου ανήλθαν την 31/12/2017 σε ποσό € 123.698 χιλ. εκ 
των οποίων ποσό € 99.295 χιλ. αφορά σε βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. ∆ανειακές 
υποχρεώσεις ποσού € 74.000 χιλ. αφορούν σε σύµβαση κοινού κοινοπρακτικού οµολογιακού δανείου 
της µητρικής εταιρείας EVEREST Α.Ε., του οποίου η διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την 
ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται στην τελική φάση 
υλοποίησης, µε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 18η Ιουλίου 
2018. 
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Πιο συγκεκριµένα, την 1η Μαρτίου 2018 υπογράφηκε µεταξύ του Οµίλου VIVARTIA και των 
πιστωτικών ιδρυµάτων ιδιωτικό συµφωνητικό χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης του ανωτέρω 
κοινοπρακτικού δανείου καθώς και των οφειλόµενων τόκων του κοινοπρακτικού δανείου της Everest 
A.E., οι οποίοι στις 31/12/2017 ανέρχονταν σε € 21,3 εκατ. Σε αυτό καταγράφεται το πλαίσιο των 
βασικών όρων της αναδιάρθρωσης του ανωτέρω δανεισµού, οι αναβλητικές αιρέσεις που απαιτείται 
να ικανοποιηθούν και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.  
 

Το ανωτέρω συµφωνητικό χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης αντικατοπτρίζει την ανάγκη 
προσαρµογής των δανείων στις δυσµενείς συνθήκες που διέπουν την Ελληνική Οικονοµία τα 
τελευταία χρόνια και βασίστηκε σε επιχειρηµατικά πλάνα της επόµενης πενταετίας για τα οποία 
διενεργήθηκαν επιχειρησιακοί έλεγχοι (IBR) από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία και προβλέπει 
ουσιαστική µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους (χαµηλότερα επιτόκια) και επιµήκυνση της 
διάρκειας των δανείων για επτά χρόνια. Το συµφωνητικό προβλέπει την έκδοση κοινού οµολογιακού 
δανείου ύψους € 103 εκατ. το προϊόν του οποίου χρησιµοποιήθηκε για την  αποπληρωµή ισόποσων 
τραπεζικών υποχρεώσεων του κλάδου εστίασης.  
 

Το Πρόγραµµα του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου υπογράφηκε σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα 
την 4η Απριλίου 2018 ενώ η κάλυψη του ολοκληρώθηκε την 18η Απριλίου 2018. Το εν λόγω 
Πρόγραµµα προβλέπει ετήσιο επιτόκιο Euribor τρίµηνης περιόδου πλέον περιθωρίου 3% και 
συγκεκριµένες αποπληρωµές κεφαλαίου εντός της επταετίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παροχή 
εταιρικών εγγυήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. και Μπάρµπα Στάθης Α.Ε., ενέχυρα 
επί µετοχών Μπάρµπα Στάθης Α.Ε., Goody’s Α.Ε. και Everest Α.Ε. κυριότητας της VIVARTIA, 
ενσωµάτωση διαδικασίας ενδεχόµενης µελλοντικής ενεχυρίασης των µετοχών της ∆έλτα Α.Ε. καθώς 
και ενέχυρο επί εµπορικών απαιτήσεων της Μπάρµπα Στάθης Α.Ε. ύψους € 3 εκατ. Επίσης 
περιλαµβάνει όρους σχετικά µε υποχρεώσεις και περιορισµούς του Εκδότη (VIVARTIA Α.Ε.) και 
των Εγγυητών (∆έλτα Α.Ε. και Μπάρµπα Στάθης Α.Ε.), υποχρεώσεις τήρησης συγκεκριµένων 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών και γεγονότα καταγγελίας.    
 

Με σκοπό την αποδοτικότερη υλοποίηση της νέας συµφωνίας, πραγµατοποιήθηκε αναδιάρθρωση της 
δοµής του Οµίλου µέσω της εξαγοράς του Οµίλου EVEREST (θυγατρικής έως τότε της GOODY’S 
A.E.) από τη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντί € 47 εκατ. Η ανωτέρω εξαγορά βασίστηκε σε 
σχετική αποτίµηση του Οµίλου EVEREST που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία επί τη 
βάση των προαναφερθέντων επιχειρηµατικών πλάνων και πραγµατοποιήθηκε την 16η Μαρτίου 2018, 
ως µέρος του χρονοδιαγράµµατος ενεργειών που έχει συµπεριληφθεί στο συµφωνητικό 
χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. Το τίµηµα της αγοραπωλησίας καταβλήθηκε από τη 
VIVARTIA κατά την ηµεροµηνία κάλυψης του κοινού οµολογιακού δανείου, ήτοι την 18/4/2018.   
 

Εν συνεχεία η «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ως µοναδικός πλέον µέτοχος της Everest A.E. θα 
προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην Everest Α.Ε. µε καταβολή µετρητών συνολικού 
ύψους € 48,4 εκ. (ποσό € 43,6 εκ. έχει ήδη καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων µε το οποίο αποπληρώθηκαν δεδουλευµένοι τόκοι και µέρος του 
κεφαλαίου του κοινού κοινοπρακτικού δανείου της Everest A.E.) 
 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Όµιλος VIVARTIA έχει ήδη  ικανοποιήσει τις προαπαιτούµενες έως σήµερα 
αναβλητικές αιρέσεις του ανωτέρω συµφωνητικού υλοποιώντας όλα τα στάδια του 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης αναφορικά µε την έκδοση και κάλυψη του προγράµµατος κοινού 
οµολογιακού δανείου της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ποσού € 103.000 χιλ.  
Σε συνέχεια σύµφωνα µε τους όρους του ιδιωτικού συµφωνητικού χρηµατοοικονοµικής 
αναδιάρθρωσης και του Κ.Ο.∆. της VIVARTIA αναµένεται  να ακολουθήσει και η επίτευξη 
συµφωνίας επί των Οριστικών Κειµένων των κοινοπρακτικών οµολογιακών δανείων των θυγατρικών 
∆ΕΛΤΑ Α.Ε., Μπάρµπα Στάθης Α.Ε., Goody’s Α.Ε. και Everest Α.Ε., το αργότερο έως την 18η 
Ιουλίου 2018, κατά την οποία θα έχουν οριστικοποιηθεί και όλοι οι περιοριστικοί χρηµατοοικονοµικοί 
όροι, οι ειδικές υποχρεώσεις και τα λοιπά γεγονότα καταγγελίας. Στα πλαίσια αυτά οι θυγατρικές 
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εταιρείες έλαβαν την 17η  Απριλίου 2018 εγκρίσεις επί αιτηµάτων παράτασης της λήξης των ανωτέρω 
δανείων µέχρι την 20ή Απριλίου 2018 και αναδροµικής εφαρµογής των νέων χαµηλότερων επιτοκίων 
από την 20ή Ιανουαρίου 2018 έως την 20ή Απριλίου 2018, όπως αυτά αναφέρονται στο από 1η 
Μαρτίου 2018 ιδιωτικό συµφωνητικό χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης, Από τις µέχρι σήµερα 
διαπραγµατεύσεις δεν αναµένεται κάποια σηµαντική διαφοροποίηση από τα ήδη καθορισµένα όπως 
αυτά αποτυπώνονται στο  ιδιωτικό συµφωνητικό αναδιάρθρωσης και το κοινό οµολογιακό δάνειο της 
«VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».  
 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε σχετικές αναφορές του ιδιωτικού συµφωνητικού χρηµατοοικονοµικής 
αναδιάρθρωσης, µετά την διευθέτηση των κοινοπρακτικών δανείων αναµένεται να ακολουθήσει 
οριστική διευθέτηση λοιπών δανειακών υποχρεώσεων πλέον τόκων του Οµίλου EVEREST, 
συνολικού ποσού € 11,5 εκατ., (οι οποίες απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του 
Οµίλου) για τις οποίες ο χρόνος αποπληρωµής τους έληξε και έχει κατατεθεί πρόταση αναδιάρθρωσης 
προς την τράπεζα EUROBANK, µε στόχο να εγκριθεί εντός των επόµενων µηνών δεδοµένου ότι 
σχετίζεται άµεσα µε τους τελικούς όρους της αναδιάρθρωσης. 
 
∆εδοµένου ότι µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2017, δεν είχε επέλθει η τακτοποίηση των ανωτέρω δανείων, 
ο Όµιλος συνέχισε να τα αποτυπώνει στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις σχετικές 
απαιτήσεις των ∆ΛΠ. 
 
Οι µεταβολές των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2017 και 
2016 απεικονίζονται παρακάτω: 
 

2017 2016 

1η  Ιανουαρίου 24.090 -  
Ταµειακές ροές: 

Αποπληρωµές - (500) 

Αναλήψεις /εκταµιεύσεις - 25.340 

Μη ταµειακές µεταβολές:    
Αναταξινοµήσεις 300 (700) 

Λοιπές µεταβολές 13 (50) 

31η ∆εκεµβρίου 24.403 24.090 

 
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις µελλοντικές αποπληρωµές για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
        
Εντός ενός έτους 80.623  80.323  78.923  79.623 
2-5 έτη 23.403  24.090  -  - 
Μετά από 5 έτη -  -  -  - 

Σύνολο 104.026  104.413  78.923  79.623 

 
 
Το µέσο ετήσιο επιτόκιο των ανωτέρω δανείων για τη χρήση 2017 ανήλθε σε 5,52% (2016: 5,68%). 
Το συνολικό έξοδο τόκου των µακροπρόθεσµων δανείων, για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 
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2017 ανήλθε σε € 5.769 για τον Όµιλο και € 4.604 για την Εταιρεία (31 ∆εκεµβρίου 2016: € 4.885 για 
τον Όµιλο και € 4.655 για την Εταιρεία). Τα ανωτέρω ποσά περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
 
22.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και 
ανήλθαν σε € 5.435 και € 795 αντίστοιχα (€ 5.555 και € 844, για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016). 
 
(β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος, οι εργαζόµενοι δικαιούνται 
αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Αναφορικά µε τις θυγατρικές που 
έχουν έδρα την Ελλάδα (που συνιστούν και το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας του Οµίλου) το 
ύψος των αποζηµιώσεων ποικίλει ανάλογα µε το µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή 
απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζηµίωση του Ν.2112/20. Ο Όµιλος αναγνωρίζει ως 
υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο 
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών (defined benefit plans) σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση 
(ταξινοµηµένη στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις) υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης και 
ανήλθε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 σε € 2.112 και € 729, για τον Όµιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα             
(€ 1.860 και € 619, για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016). 
 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν 
ως ακολούθως: 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
        
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 70  94  -  - 
Κόστος προϋπηρεσίας 615  647  67  277 

Καθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών 35  38  11  14 
Συνολικά έξοδα αναγνωρισµένα στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων  

720  778  78  290 

  

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Οµίλου και της Εταιρείας 
έχουν ως εξής: 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
        
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) από µεταβολές σε 
χρηµατοοικονοµικές παραδοχές 

(35)  (433)  (10)  (368) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές σε εµπειρία (247)  306  (112)  289 

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) αναγνωρισµένα στα Λοιπά 
Συνολικά Έσοδα  

(282)  (127)  (122)  (79) 
 

 
Οι µεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών του 
Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
        
Υποχρέωση καθορισµένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 1.860  1.714  619  602 
Τρέχον κόστος απασχόλησης 70  94  -  - 

Έξοδο τόκων 35  38  11  14 

Αναλογιστικές ζηµιές/(κέρδη) στην υποχρέωση 282  127  122  79 

Παροχές πληρωθείσες (772)  (759)  (90)  (353) 
Κόστος προϋπηρεσίας 615  647  67  277 
Αύξηση/(µείωση) λόγω προσθήκης/(πώλησης) θυγατρικών 22  -  -  - 

Υποχρέωση καθορισµένων παροχών την 31η ∆εκεµβρίου 2.112  1.860  729  619 
 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 
είναι οι εξής: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
Βασικές υποθέσεις: 2017  2016   2017  2016 
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή 1,50%  1,50%  1,50%  1,50% 
Ποσοστό αύξησης αµοιβών 1,80%  1,80%  1,80%  1,80% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80%  1,90%  1,80%  1,90% 
 
Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε ανεξάρτητο αναλογιστή 
που εκπόνησε την αναλογιστική µελέτη.  
 
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων είναι το επιτόκιο 
προεξόφλησης και η αναµενόµενη µεταβολή των µισθών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει 
συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν µεταβολές των εν λόγω 
παραδοχών. 
 

 
Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Προεξοφλητικό 
επιτόκιο 

  Προεξοφλητικό 
επιτόκιο 

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

Αύξηση / (Μείωση) στην υποχρέωση καθορισµένων 
παροχών (170)   191   (51)   56 

 
 

Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 
Μελλοντικές 

µεταβολές µισθών 
  Μελλοντικές 

µεταβολές µισθών 

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

Αύξηση / (Μείωση) στην υποχρέωση καθορισµένων 
παροχών 173  (156)  42  (39) 
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23.  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2017 και 2016 ήταν ως κάτωθι: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2016 54  - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (17)  - 
Υπόλοιπο την 31η  ∆εκεµβρίου 2016 37  - 
    
Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2017 37  - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (16)  - 
Υπόλοιπο την 31η  ∆εκεµβρίου 2017 22  - 

  
 

 

  

24.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά τη διάρκεια των χρήσεων που 
έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 ήταν ως κάτωθι: 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016 1.377  - 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  2.164  - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις (52)  - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2016 3.490  - 

    
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017 3.490  - 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  50  - 
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις (1.369)  - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2017 2.171  - 

 
 
Η φύση των λοιπών προβλέψεων για τις χρήσεις 2017 και 2016 για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
        
Προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 1.331  2.055  -  - 

Λοιπές προβλέψεις 840  1.435  -  - 
Σύνολο 2.171  3.490  -  - 
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25.  ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
Υποχρεώσεις από αγορά ενσώµατων παγίων 123  214  -  - 
Υποχρεώσεις από αγορά µετοχών θυγατρικών 
και λοιπών συµµετοχών 

10 
 

30 
 

- 
 

- 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -  -  -  - 

Σύνολο 133  244  -  - 
 

 

26.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

 2017  2016  2017  2016 

Προµηθευτές  12.072  11.576  1.971  3.220 

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 6  20  -  - 

Σύνολο 12.078  11.596  1.971  3.220 

 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζεται σε Όµιλο 
και Εταιρεία εντός διαστήµατος 90 ηµερών. 
 
 
 
27.  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2017 και 2016 είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2017 ο Όµιλος είχε συνάψει συµβάσεις βραχυπρόθεσµων δανείων και 
αλληλόχρεων λογαριασµών κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου για τα δάνεια σε 
Ευρώ). Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί χωρίς να απαιτείται η λήψη εγγυήσεων ή άλλου είδους 
εµπράγµατες ή µη εξασφαλίσεις. Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων σε Ευρώ 
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 ανήλθε σε 5,02% (31 ∆εκεµβρίου 2016: 7,56%). 
 

Το συνολικό έξοδο τόκου των βραχυπροθέσµων δανείων, για τις χρήσεις που έληξαν την 31 
∆εκεµβρίου 2017 και 2016 ανήλθε συνολικά σε € 951 και € 2.698 για τον Όµιλο (€ 348 και € 469 για 
τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα για την Εταιρεία) και 
συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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Οι µεταβολές των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2017 και 
2016 απεικονίζονται παρακάτω: 
 
 

2017 2016 

1η  Ιανουαρίου 99.382 120.693 
Ταµειακές ροές: 

Αποπληρωµές (1.965) (22.368) 

Αναλήψεις /εκταµιεύσεις 1.089 357 

Μη ταµειακές µεταβολές:    
Αναταξινοµήσεις (300) 700 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 1.090 - 

31η ∆εκεµβρίου 99.296 99.382 

 
 
 
28.  ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι δεδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 
∆εδουλευµένοι τόκοι (α) 24.245  19.452  22.294  17.822 

Προκαταβολές πελατών 13  9  0  1 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι 480  545  134  208 

ΦΠΑ πληρωτέος 1.047  1.063  463  402 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 1.237  1.291  166  201 

∆εδουλευµένα έξοδα 376  544  13  143 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 819  805  0  - 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 381  97  380  96 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία 1.217  577  4  3 
Υποχρεώσεις από αγορά µετοχών θυγατρικών 
και λοιπών συµµετοχών 

42  53 
 

-  - 

Μερίσµατα πληρωτέα 46  4  -  - 
Λοιπές υποχρεώσεις 3.036  5.922  728  3.189 
Σύνολο 32.939  30.361  24.183  22.065 

 
 
(α) Στο κονδύλι των δεδουλευµένων τόκων περιλαµβάνεται ποσό τόκων οµολογιακών και διµερών 
δανείων του Οµίλου ύψους € 23,8 εκ., οι οποίοι δεν είχαν καταβληθεί έως την 31 ∆εκεµβρίου 2017, 
ωστόσο βρίσκονται σε φάση τακτοποίησης σύµφωνα µε τη Σηµείωση 21. 
 
 

Οι δεδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρoς λογαριασµός και 
συνήθως διακανονίζονται για τον Όµιλο και την Εταιρεία εντός διαστήµατος 90 ηµερών. 
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29.  ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 22.465  23.164  3.779  4.059 

Εργοδοτικές εισφορές 5.435  5.555  795  844 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης και αποζηµιώσεις απόλυσης  

684  740  67  277 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 855  674  267  240 
Σύνολο κόστους µισθοδοσίας 29.440  30.134  4.908  5.421 

 

 

 

 

30.  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ    

Το κόστος πωλήσεων που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
         
Μισθοδοσία 10.922  11.129  -  - 
Κόστος αποθεµάτων 26.882  26.911  -  - 
Αµοιβές τρίτων 384  173  -  - 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.522  2.155  -  - 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 7  24  -  - 
Έξοδα ενοικίων 6.416  5.762  -  - 
Παροχές τρίτων 1.462  1.549  -  - 
Ασφάλιστρα 61  36  -  - 
Επισκευές και συντηρήσεις 379  390  -  - 
Αναλώσιµα 422  366  -  - 
Λοιποί φόροι-τέλη 151  167  -  - 
Λοιπά 404  337  -  - 
Σύνολο κόστους πωλήσεων 49.012  48.998  -  - 

 

 

31.  ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
         
Μισθοδοσία 18.518  19.004  4.908  5.421 
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης 1.657  1.785  1.327  1.412 
Αµοιβές τρίτων 2.218  1.837  379  366 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 1.946  2.272  48  33 
Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 579  396  106  62 
Έξοδα ενοικίων 9.761  8.768  350  332 
Παροχές τρίτων 1.527  1.529  30  16 
Ασφάλιστρα 127  142  2  2 
Επισκευές και συντηρήσεις 445  428  8  17 
Έξοδα µεταφορών -  -  -  - 
Προβλέψεις 50  3.961  -  230 
Έξοδα διαχείρισης (Royalties) 499  771  297  489 
Αναλώσιµα 411  380  -  - 
Λοιποί φόροι-τέλη 538  586  119  105 
Λοιπά 1.988  2.015  448  459 
Σύνολο εξόδων διοίκησης και διάθεσης 40.264  43.875  8.022  8.943 

 

 

32.  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
         

Έσοδα από ενοίκια 210  223  44  44 

Έσοδα από επιδοτήσεις 47  35  -  - 

Αποζηµιώσεις 104  59  -  - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 16  17  -  - 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 2.759  6.907  23  76 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 5.624  6.539  5.133  6.049 

Λοιπά έσοδα 1.701  1.537  1.083  1.387 

Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση παγίων 67  11  -  - 

Σύνολο λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης  10.527  15.329  6.283  7.556 

 

 
Στα έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις της χρήσης 2016 περιλαµβάνεται η πλήρης ανάκτηση 
διαγραφείσας απαίτησης της OLYMPIC CATERING A.E. από τις εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε., συνολικού ποσού € 6,8 εκατ. 
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33.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ (ΕΞΟ∆Α)  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων (5.769)  (4.885)  (4.604)  (4.655) 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (951)  (2.698)  (348)  (469) 

Τόκοι από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -  -  -  - 
Ζηµιές από πώληση συµµετοχών και λοιπών 
επενδύσεων 

-  -  -  - 

Ζηµιές από αποτίµηση συµµετοχών και λοιπών 
επενδύσεων 

(468)  -  -  (1.301) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.188)  (1.209)  (1.313)  (29) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (8.376)  (8.792)  (6.265)  (6.453) 
        
Τόκοι από δάνεια εκδοθέντα 19  19  133  98 

Μερίσµατα από συµµετοχές -  13  89  167 
Κέρδη από πώληση και αποτίµηση συµµετοχών 
και λοιπών επενδύσεων 

967  0  7  62 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1  11  0  1 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 11  10  -  350 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 998  54  229  678 
        
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (7.378)  (8.739)  (6.036)  (4.475) 

  

 

 

34.  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

Σύµφωνα µε τη φορολογική ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις 
για τις χρήσεις 2017 και 2016 είναι 29%. 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
  2017  2016  2017  2016 
Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος:        

- φόρος εισοδήµατος περιόδου 137  131  -  - 
- προβλέψεις/ (αντιλογισµός προβλέψεων) για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

(16) 
 

(9) 
 

- 
 

- 

- αναπροσαρµογές που αφορούν φόρους εισοδήµατος 
προηγούµενων χρήσεων 

129 
 

106 
 

2 
 

2 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 1.391  (757)  (480)  816 

Φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

1.640 
 

(529)  (478) 
 

819 

 
Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή 
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
  2017  2016  2017  2016 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων εισοδήµατος (2.747)  (1.273)  (3.770)  (3.301) 
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον  ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (2017:29%, 2016: 29%) 

(797) 
 

(369) 
 

(1.093) 
 

(957) 

+/- Προσαρµογή φόρου εισοδήµατος κατά το 
φορολογικό συντελεστή θυγατρικών 

1 
 

2 
 

- 
 

- 

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις προηγουµένων 
χρήσεων 

129 
 

106 
 

2 
 

2 

Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων  (42)  (33)  (26)  (49) 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 

403 
 

1.360 
 

431 
 

377 

Φορολογική επίδραση ζηµιών χρήσεως για τις οποίες δεν 
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / 
(Χρησιµοποίηση φορολογικών ζηµιών προηγούµενων 
χρήσεων) 

3.270 

 

388 

 

573 

 

1.565 

Φορολογική επίδραση κερδών για τα οποία δεν 
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 

(1.308) 
 

(1.975) 
 

(365) 
 

(120) 

Προβλέψεις / (Αντιλογισµός προβλέψεων) για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

(16) 
 

(9) 
 

- 
 

- 

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων  

1.640 
 

(529)  (478) 
 

819 

 
 
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις 
οικονοµικές χρήσεις µέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώθηκαν για 
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και 
οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές 
δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης.  Οι φορολογικές 
ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  
 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016, οι εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 
2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό 
φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρµόδιες 
φορολογικές αρχές. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι σε ενδεχόµενους µελλοντικούς επανελέγχους 
από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές 
διαφορές µε σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Για τη χρήση 2017 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2017. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την πρόσφατη σχετική 
νοµοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 
2017 και εφεξής σε προαιρετική βάση. Σηµειώνεται ότι την 31/12/2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως 
την 31/12/2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 Ν.4174/2013. 
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Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω, η EVEREST Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά πλέον από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2017. Αναφορικά µε τις θυγατρικές της EVEREST 
Α.Ε., τα βιβλία και στοιχεία τους δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που 
αναφέρονται στη Σηµείωση 4. 
  
Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην EVEREST Α.Ε. και τις θυγατρικές της. Ο Όµιλος 
θεωρεί ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να 
προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών 
ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων. Την 31η 
∆εκεµβρίου 2017 ο Όµιλος έχει διενεργήσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους           
€ 458 που απεικονίζονται στους φόρους εισοδήµατος πληρωτέους. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει 
αντίστοιχη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως και 2017 συνολικού ποσού € 70.  
 
Κατά την κλειόµενη χρήση ελέγχθηκαν για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θυγατρικές εταιρείες του 
Οµίλου. Τα σχετικά ποσά πρόσθετων φόρων µε τα οποία επιβαρύνθηκε η κατάσταση συνολικών 
εσόδων και οι χρήσεις για τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις των ελεγµένων εταιρειών 
κατέστησαν οριστικές έχουν, κατά εταιρεία, ως ακολούθως: 
 
 

Εταιρεία 
Χρήσεις που 
ελέγχθησαν 

Πρόσθετοι φόροι κατά 
την οριστικοποίηση του 

ελέγχου 
Έσοδο από 
προβλέψεις 

OLYMPUS PLAZA Α.Ε. 2009 18 13 

Σύνολο  18 13 

 
 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων και 
υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσει στις 
χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι. 
 
H κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 για τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1/2017 
 (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσµατα 

 (Χρέωση)/ 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

 
Ενσωµάτωση 
θυγατρικών 

 
31/12/2017 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις): 

         

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων (19.361)  46  -  0  (19.314) 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (2.347)  104  -  0  (2.242) 
Επισφαλείς απαιτήσεις 858  (75)  -  -  783 
Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση 
µεταφερόµενων φορολ. ζηµιών 

3.895  (1.353)  -  -  2.542 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 539  (15)  82  6  612 

∆εδουλευµένες υποχρεώσεις 36  (16)  -  -  20 
Λοιπά (8)  (83)  -  -  (92) 

Σύνολο (16.389)  (1.391)  82  7  (17.691) 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1/2016 
 (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσµατα 

 (Χρέωση)/ 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

 
Ενσωµάτωση 
θυγατρικών 

 
31/12/2016 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):          

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων (19.372)  11  -  -  (19.361) 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (2.723)  376  -  -  (2.347) 
Επισφαλείς απαιτήσεις 748  109  -  -  858 
Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση 
µεταφερόµενων φορολ. ζηµιών 

3.579  316  -  -  3.895 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 496  5  37  -  539 

∆εδουλευµένες υποχρεώσεις 73  (36)  -  -  36 
Λοιπά 15  (23)  -  -  (8) 

Σύνολο (17.183)  757  37  -  (16.389) 

 
 
H κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως: 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2017 
 (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσµατα 

 (Χρέωση)/ 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

 
31/12/2017 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):        

Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (17.196)  12  -  (17.184) 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 87  2  -  89 
Επισφαλείς απαιτήσεις 137  (66)  -  71 
Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση µεταφερόµενων φορολ. 
ζηµιών 

239 
 

572 
 

- 
 

811 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 180  (4)  35  211 
∆εδουλευµένες υποχρεώσεις 36  (36)  -  - 
Λοιπά (10)    -  (10) 

Σύνολο (16.527)  480  35  (16.012) 

        
        
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2016 
 (Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 
αποτελέσµατα 

 (Χρέωση)/ 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

 
31/12/2016 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις):        

Αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (17.189)  (6)  -  (17.196) 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 85  2  -  87 
Επισφαλείς απαιτήσεις 70  67  -  137 
Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση µεταφερόµενων φορολ. 
ζηµιών 

1.062 
 

(824) 
 

- 
 

239 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 174  (18)  23  180 
∆εδουλευµένες υποχρεώσεις 73  (36)  -  36 
Λοιπά (10)  -  -  (10) 

Σύνολο (15.734)  (816)  23  (16.527) 
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Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση απεικονίζονται 
στην επισυναπτόµενη κατάσταση οικονοµικής θέσης ως εξής: 
 
 

 
 
Κατά την παρούσα χρήση προέκυψαν φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό ποσού € 3.673 για τον 
Όµιλο, για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για ζηµιές ποσού € 331, η 
οποία αντιστοιχεί µόνο σε εκείνο το τµήµα των ζηµιών για το οποίο η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι είναι 
εύλογα βέβαιος ο συµψηφισµός τους µε µελλοντικά φορολογικά κέρδη κατά την επόµενη πενταετία. 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2017, συγκεκριµένες εταιρείες του Οµίλου - συµπεριλαµβανόµενης και της 
µητρικής - είχαν σωρευµένες µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες συνολικού ύψους € 7,6 εκ. περίπου, 
για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στη βάση ότι η ∆ιοίκηση δεν 
εκτιµά µε βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογικά κέρδη, για τη χρήση / 
συµψηφισµό της απαίτησης από αναβαλλόµενους φόρους. 
 

 

 

35.  ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 2017  2016  2017  2016 
Συνολικά καθαρά κέρδη/(ζηµιές) αποδοτέα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

(4.189)  (524)  (3.292)  (4.119) 

        

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 5.248.901  1.443.334  5.248.901  1.443.334 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών -  -  -  - 

Σύνολο µέσου σταθµικού αριθµού µετοχών σε 
κυκλοφορία 

5.248.901  1.443.334  5.248.901  1.443.334 

        

Συνολικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (Βασικά - σε €) (0,7981)  (0,3627)  (0,6271)  (2,8540) 
 

 

 

 

36.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ      
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
EVEREST Α.E. και των θυγατρικών της, οι οποίες απεικονίζονται στη Σηµείωση 4. Βασικός µέτοχος 
- που αποτελεί και µητρική εταιρεία - της EVEREST Α.E. είναι η GOODY’S Α.E. 
Το συνολικό ποσοστό της Εταιρείας που κατείχε η GOODY’S Α.E. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
ανέρχεται σε 100,00 %. 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
 2017  2016  2017  2016 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (21.957)  (22.012)  (17.194)  (17.206) 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 4.265  5.623  1.183  679 

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  (17.691)  (16.389)  (16.011)  (16.527) 
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 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου 

 2017 2016 2017 2016 
Εµπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές  - 

 
- 6.987 

 
6.129 

Λοιπές απαιτήσεις από θυγατρικές - 
 

- 788 
 

625 

Απαιτήσεις από δάνεια σε θυγατρικές - 
 

- 1.936 
 

1.625 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις από 
συνδεδεµένες Οµίλου Vivartia 

5.591 
 

5.517 771 
 

1.421 

Εµπορικές απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
Οµίλου Μ.Ι.G. 

899 
 

803 65 
 

- 

Καταθέσεις σε συνδεδεµένες Οµίλου Τράπεζας 
Πειραιώς 

268  1.172 38  894 

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεµένες Οµίλου 
Τράπεζας Πειραιώς 

4  0 -  0 

Σύνολο 6.762 7.493 10.585 10.695 

 
  

 
 

 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς 
θυγατρικές 

- 
 

- 411 
 

163 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες Οµίλου Vivartia 

6.396 
 

8.366 1.280 
 

4.907 

Υποχρεώσεις από δάνεια σε συνδεδεµένες 
Οµίλου Vivartia 

5.143 
 

5.843 4.143 
 

4.843 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες Οµίλου M.I.G. 

235 
 

430 53 
 

260 

Υποχρεώσεις από δάνεια σε συνδεδεµένες 
Οµίλου M.I.G. 

780  780 780  780 

Υποχρεώσεις από δάνεια σε συνδεδεµένες 
Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 

10.493  10.519 9.580  9.580 

Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες Οµίλου 
Τράπεζας Πειραιώς  

2.768  2.211 2.759  2.200 

Σύνολο 25.815 28.150 19.005 
 

22.733 

 
    

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 
1/1 – 

31/12/2017  
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017  
1/1 – 

31/12/2016 
Πωλήσεις υπηρεσιών προς θυγατρικές - 

 
- 

 
3.577 

 
3.888 

Χρεώσεις τόκων προς και έσοδα από µερίσµατα 
από θυγατρικές 

- 
 

- 
 

203 
 

245 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς 
συνδεδεµένες Οµίλου Vivartia 

3.986 
 

3.877 
 

242 
 

264 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς 
συνδεδεµένες Οµίλου M.I.G. 

2.905 
 

2.725 
 

53 
 

- 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς 
συνδεδεµένες Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 

43  43  -  - 

Χρηµατοοιοκονοµικά έσοδα από συνδεδεµένες 
Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 

-  0  -  0 

Σύνολο 6.935 
 

6.645 
 

4.074 
 

4.397 
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Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές - 
 

- 
 

236 
 

300 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 
συνδεδεµένες Οµίλου Vivartia 

9.364 
 

9.044 
 

333 
 

504 

Χρεώσεις τόκων από συνδεδεµένες Οµίλου 
Vivartia 

290 
 

343 
 

244 
 

283 

Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεµένες Οµίλου 
M.I.G. 

750 
 

867 
 

681 
 

761 

Χρεώσεις τόκων από συνδεδεµένες Οµίλου 
M.I.G. 

45 
 

46 
 

45 
 

46 

Χρεώσεις τόκων και λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων από συνδεδεµένες 
Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 

656  663  559  560 

Αγορές υπηρεσιών από συνδεδεµένες Οµίλου 
Τράπεζας Πειραιώς 81  90  76  82 

Σύνολο 11.186 
 

11.052 
 

2.174 
 

2.536 

 
 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε µετρητά. 
∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016, η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία 
να σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται από συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
Οι αµοιβές των διοικητικών στελεχών του Οµίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 (συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών) έχουν ως εξής: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 1/1 – 
31/12/2017 

 
1/1 – 

31/12/2016 
 1/1 – 

31/12/2017 
 

1/1 – 
31/12/2016 

       
Μισθοί & κόστος κοινωνικής ασφάλισης 901 773 886 773 

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 103 125 - 24 

Σύνολο 1.004 898 886 797 

 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς τα διοικητικά στελέχη. 
 
 
 
37.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ   
 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών 
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου 
εστιάζεται στις διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 

Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται κεντρικά από την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 
του Οµίλου (Group Treasury). 
 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Οµίλου παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις 
εταιρείες του Οµίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηµαταγορές και 
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διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συσχετίζονται µε τις δραστηριότητες του 
Οµίλου. 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές ή µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και 
πληρωτέους, δάνεια προς και από θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε 
χρεόγραφα, χρηµατοοικονοµικά παράγωγα αντιστάθµισης συναλλαγµατικού και επιτοκιακού 
κινδύνου βάσει του ∆ΛΠ 39, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους, προέρχεται κυρίως λόγω της διενέργειας 
εµπορικών συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι σηµαντικές ως 
προς την επίπτωση που θα µπορούσαν να έχουν στην λειτουργία του Οµίλου και κατά συνέπεια δεν 
χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού 
κινδύνου που ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος 
καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα µεν δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε 
κίνδυνο ταµειακών ροών ενώ στα δάνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο 
µεταβολής της εύλογης αξίας.  
 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε ένα 
προκαθορισµένο συνδυασµό σταθερών και κυµαινόµενων επιτοκίων, προκειµένου να µετριαστεί ο 
κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Οµίλου διαµορφώνει τον δείκτη 
σταθερού-κυµαινόµενου επιτοκίου του καθαρού δανεισµού του Οµίλου σύµφωνα µε τις συνθήκες της 
αγοράς, την στρατηγική και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθούν, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου, µόνο ως µέσο για να µετριαστεί 
αυτός ο κίνδυνος και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασµός σταθερών - κυµαινόµενων επιτοκίων, και 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, ο Όµιλος δεν έκανε χρήση 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων επιτοκίου.  
 

Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια 
των χρηµατοδοτικών αναγκών. Εποµένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση µεταξύ 
σταθερού και κυµαινόµενου κόστους ενός νέου δανείου, λαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
Ως εκ τούτου, ως επί το πλείστον, τα βραχυπρόθεσµα δάνεια και τα µεσο-µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν 
συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια. Συνεπώς, ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η 
µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα 
του Οµίλου.  
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων µε βάση µια εύλογη µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%: 
 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 31 ∆εκεµβρίου 
2017 

31 ∆εκεµβρίου 
2016 

31 ∆εκεµβρίου 
2017 

31 ∆εκεµβρίου 
2015 

 Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή 

 +1% -1% +1% -1% +1% -1% +1% -1% 

Αποτέλεσµα χρήσης (προ φόρων) (1.237) 1.237 (1.235) 1.235 (865) 865 (861) 861 

Καθαρή Θέση (1.237) 1.237 (1.235) 1.235 (865) 865 (861) 861 
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από το δίκτυο των franchisees και των λοιπών πελατών 
των θυγατρικών του Οµίλου. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε 
συνεχή βάση από τις εταιρίες του Οµίλου.  
 
Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είτε 
µέσα από ανεξάρτητη αρχή είτε λαµβάνοντας υπ’όψη την οικονοµική του κατάσταση, προηγούµενες 
συναλλαγές και άλλες παραµέτρους, και ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή 
εξωτερικών αξιολογήσεων σύµφωνα πάντα µε όρια που έχει καθορίσει η ∆ιοίκηση. Για ειδικούς 
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους, η ∆ιοίκηση 
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από 
πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 
 
∆υνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, στις επενδύσεις και 
στα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος µπορεί να 
προκύψει από αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε τον Όµιλο 
λόγω των τρεχουσών οικονοµικών συνθηκών σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς στην κίνηση 
κεφαλαίων καθώς και την αδυναµία πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηµατοπιστωτική αγορά. Για 
την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος, σε πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε µεµονωµένο χρηµατοοικονοµικό 
ίδρυµα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµεροµηνία της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
  2017  2016  2017  2016 

Κατηγορίες χρηµ/κών στοιχείων        

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.879  6.446  1.148  2.266 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.642  14.894  12.759  12.049 
Σύνολο 21.521  21.340  13.907  14.315 

 
 
Η χρονική απεικόνιση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
  2017  2016  2017  2016 

        

Έως 90 ηµέρες 947  867  371  397 
91-180 ηµέρες 182  382  60  233 
181-360 ηµέρες 498  433  395  132 
>360 ηµέρες 573  875  226  286 
Σύνολο 2.200  2.557  1.053  1.048 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών διαθεσίµων και 
την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες 
ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής 
παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων πληρωµών. Παράλληλα, ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς 
την ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό τη διατήρηση 
µιας ισορροπίας µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της τραπεζικής 
πιστοληπτικής του ικανότητας. 
 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ηµεροµηνίες λήξεως των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31 
∆εκεµβρίου 2017 και 2016, για τον Όµιλο και την Εταιρεία, µε βάση τις πληρωµές που απορρέουν από 
τις σχετικές συµβάσεις, σε µη προεξοφληµένες τιµές. 
 
 

Ο Όµιλος 31 ∆εκεµβρίου 2017 

  Εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες   1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός - -  24.403 - 

Εµπορικές υποχρεώσεις 12.078 -  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 32.637 912  133 - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 98.095 1.200  - - 

Σύνολο 142.811 2.112  24.536 - 

      

 31 ∆εκεµβρίου 2016 

  Εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες   1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός - -  24.090 - 

Εµπορικές υποχρεώσεις 11.596 -  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 26.100 4.795  244 - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 98.182 1.200  - - 

Σύνολο 135.879 5.995  24.334 - 

 
 

 
 

     

Η Εταιρεία 31 ∆εκεµβρίου 2017 

  Εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες   1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός - -  - - 

Εµπορικές υποχρεώσεις 1.971 -  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 24.126 126  - - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 86.471 -  - - 

Σύνολο 112.568 126  - - 

      

 31 ∆εκεµβρίου 2016 

  Εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες   1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός - -  - - 

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.220 -  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 19.600 2.535  - - 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 86.083 -  - - 

Σύνολο 108.903 2.535  - - 

 

Ο δανεισµός περιλαµβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) µε σταθερό και 
κυµαινόµενο επιτόκιο στο τέλος της χρήσης. 
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Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα, ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου κατά την 
31/12/2017 ανήλθε σε € 123.698 χιλ. µε ποσό € 24.403 χιλ. να αφορά σε µακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις και ποσό € 99.295 χιλ. να αφορά σε βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.  
 
Ο Όµιλος κατά την 31/12/2017 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 124.029 χιλ. µε το 
σηµαντικότερο µέρος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων να αφορά σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό.  
Παράλληλα, στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται δανειακές υποχρεώσεις 
κεφαλαίου και τόκων ποσού € 95.300 χιλ. των οποίων η διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την 
ηµεροµηνία έγκρισης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται στην τελική φάση 
υλοποίησης, µε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της το αργότερο έως την 18η Ιουλίου 2018 
(βλ. Σηµείωση 21).  
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και όσων αναλυτικά περιγράφονται στη Σηµείωση 21, η διοίκηση του Οµίλου 
εκτιµά ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων θα οριστικοποιηθεί µε επιτυχία έως την 18η 
Ιουλίου 2018 και ως εκ τούτου εκτιµά ότι δεν θα αντιµετωπιστούν θέµατα χρηµατοδότησης και 
ρευστότητας του Οµίλου και της Εταιρείας εντός των επόµενων 12 µηνών, ενώ παράλληλα εντός του 
2018 θα πραγµατοποιηθεί η αναταξινόµηση των δανείων στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.   
 
 
Κίνδυνος ανταγωνισµού 
Ο τοµέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος (υπηρεσίες εστίασης), αποτελεί πεδίο έντονου 
ανταγωνισµού µε τη συντριπτική πλειοψηφία των ανταγωνιστών να αποτελείται από µη οργανωµένα 
δίκτυα εστίασης δηλαδή βασικά από µεµονωµένα καταστήµατα φαγητού-καφέ. Η ανεπάρκεια σε 
ελεγκτικούς µηχανισµούς δηµιουργεί στρεβλώσεις (µη έκδοση αποδείξεων, φοροδιαφυγή, αδήλωτη 
εργασία, εισφοροδιαφυγή κλπ) διαµορφώνοντας συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των 
οργανωµένων αλυσίδων και των ατοµικών επιχειρήσεων µε προφανή επίδραση στις πωλήσεις και την 
κερδοφορίας τους. Παράλληλα, ενδεχόµενες αλλαγές σε διατάξεις σχετικές µε τη δραστηριότητα του 
κλάδου (πχ διαφοροποίηση συντελεστών ΦΠΑ, ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις κλπ) 
διαφοροποιούν το πεδίο του ανταγωνισµού. 
 
 
 
38.  ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
Ανάλυση Επιπέδων Χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που 
επιµετρώνται σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας 
ταξινοµούνται βάσει της παρακάτω ιεραρχίας σε τρία επίπεδα για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση 
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 
 
Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση διαπραγµατεύσιµες (µη 
προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  
 
Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης για τα οποία 
όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία είναι βασισµένα (είτε άµεσα είτε έµµεσα) 
σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς  
 
Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε βάση µοντέλα αποτίµησης στα οποία τα 
στοιχεία επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της 
αγοράς  
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Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαµβανόµενη 
βάση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016. 
 
 

Ο Όµιλος 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 Αποτίµηση σε εύλογη αξία στη λήξη της περιόδου 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων: 

    

- Μετοχές 25 - - 25 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

    

- Συµµετοχικοί τίτλοι µη εισηγµένων - - 12 12 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 25 - 12 37 

     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων - - - - 

Καθαρή εύλογη αξία 25 - 12 37 

 

 

 

Ο Όµιλος 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 Αποτίµηση σε εύλογη αξία στη λήξη της περιόδου 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων: 

    

- Μετοχές 19 - - 19 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

    

- Συµµετοχικοί τίτλοι µη εισηγµένων - - 12 12 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 19 - 12 31 

     
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων - - - - 

Καθαρή εύλογη αξία 19 - 12 31 
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Η Εταιρεία 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 Αποτίµηση σε εύλογη αξία στη λήξη της περιόδου 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων: 

    

- Μετοχές 25 - - 25 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

    

- Συµµετοχικοί τίτλοι µη εισηγµένων - - - - 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 25 - - 25 

     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων - - - - 
Καθαρή εύλογη αξία 25 - - 25 

 

Η Εταιρεία 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 Αποτίµηση σε εύλογη αξία στη λήξη της περιόδου 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων: 

    

- Μετοχές 19 - - 19 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

    

- Συµµετοχικοί τίτλοι µη εισηγµένων - - - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 19 - - 19 

     
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων - - - - 

Καθαρή εύλογη αξία 19 - - 19 

 
 
Εντός των χρήσεων 2017 και 2016 δεν υπήρχαν µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2. 
 
 
Μέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
 
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
που αποτιµώνται µε τη χρήση µοντέλων αποτίµησης, περιγράφεται αναλυτικά στη Σηµείωση 2.2(ν) των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα µοντέλα αυτά περιλαµβάνουν εκτιµήσεις του Οµίλου σχετικά µε τις 
παραδοχές που θα χρησιµοποιούσε ένας επενδυτής στην αποτίµηση της εύλογης αξίας και επιλέγονται 
βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις 
αποτιµώµενες σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων 
 
Οι επενδύσεις που αφορούν σε εισηγµένες µετοχές σε χρηµατιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού 
αποτιµώνται µε βάση τις χρηµατιστηριακές τιµές των µετοχών αυτών. Οι επενδύσεις που αφορούν σε µη 
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εισηγµένες µετοχές αποτιµώνται µε βάση µοντέλα αποτίµησης τα οποία άλλοτε περιλαµβάνουν 
δεδοµένα βασισµένα σε παρατηρήσιµα στοιχεία αγοράς και άλλοτε βασισµένα σε µη παρατηρήσιµα 
στοιχεία. 
 
Αποτιµήσεις σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσω του Επιπέδου 3 
 
Η κίνηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί στο Επίπεδο 3 του Οµίλου για τις 
χρήσεις 2017 και 2016 παρουσιάζεται ακολούθως: 
 

 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογες αξίες που 
βασίζονται στο Επίπεδο 3 

1/1 – 
31/12/2017  

1/1 – 
31/12/2016 

    
Υπόλοιπα έναρξης 12  12 
Συνολικά αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικά µέσα:    

   -στα κέρδη ή στις ζηµιές -  - 
   -στα λοιπά συνολικά έσοδα -  - 
    
Αγορές -  - 
Πωλήσεις -  - 
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου -  - 

    

Υπόλοιπα λήξης 12  12 

    
Συνολικά κέρδη ή ζηµιές για την περίοδο από χρηµατοοικονοµικά 
µέσα που κατέχονταν στη λήξη της περιόδου αναφοράς -  - 

 

 

 

  

39.  ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις: 
 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εµπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) 
σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής 
λειτουργίας τους. Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις 
αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους. 
 
 
(β) ∆εσµεύσεις: 
 

(i) Εγγυήσεις: 
 

Ο Όµιλος την 31η ∆εκεµβρίου 2017 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 12.405 (31/12/2016: 

€ 13.726). 
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• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές για συµµετοχή σε διαγωνισµούς συνολικού ύψους € 300 
(31/12/2016: € 300). 

• Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων λοιπών εταιρειών 
ύψους € 0 (31/12/2016: € 350). 

• Είχε παράσχει εγγυήσεις για την καλή πληρωµή των προµηθευτών ύψους € 15 (31/12/2016: 
€ 15). 

 
 

(ii) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα: 
 

Ο Όµιλος κατά την 31/12/2017 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση 
καταστηµάτων και µεταφορικών µέσων, οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες πέραν της 
πενταετίας. 
 
Τα συνολικά έξοδα ενοικίασης περιλαµβάνονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση 
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017 και ανέρχονται σε € 16.177 
και € 350 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (€ 14.530 και € 332 την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα).  
 

Στο συνολικό έξοδο από µισθώσεις ποσού  € 16.177 τη χρήση 2017 περιλαµβάνεται ποσό              
€ 5.535 που αφορά στο µεταβλητό µίσθωµα που υπολογίζεται βάσει πωλήσεων. 
 
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων 
λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 έχουν ως κάτωθι: 

 
 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
  31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 
  2017  2016  2017  2016 
Μέχρι 1 έτος  10.153  12.335  172  178 
Από 2 έως και 5 έτη  22.795  37.875  234  251 
Πάνω από 5 έτη  38.142  20.280  -  - 
  71.090  70.490  405  429 

 

 

 

40.  ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ  

Οι δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου ΟLYMPIC CATERING A.E. κυρίως στην 
εκµετάλλευση χώρων εστίασης σε διάφορα αεροδρόµια της Ελλάδας εµφανίζουν έντονη εποχικότητα. 
Πιο συγκεκριµένα οι πωλήσεις των εν λόγω τοµέων κατά το πρώτο και τελευταίο τρίµηνο έκαστου 
ηµερολογιακού έτους υπολείπονται σηµαντικά των πωλήσεων του δεύτερου και τρίτου τριµήνου, 
καθώς η τουριστική µετακίνηση µέσω των ελληνικών αεροδροµίων είναι εντονότερη κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, ιδίως από Ιούνιο έως και Σεπτέµβριο. 
 
 
 
 
 



EVEREST A.E.                                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
(Τα ποσά σε όλους του πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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41.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    

   
Πέραν των όσων εκτενώς αναφέρονται στη Σηµείωση 21, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των 
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε 
την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς. 
 

 

Σπάτα, 26 Απριλίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ. & 
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ΟΜΙΛΟΥ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ  
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   
ΗΛΙΑΣ       
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ΛΟΥΚΑΣ  

Αρ.∆ιαβ. ΑΝ4135328 Α.∆.Τ. ΑΚ 158876 Α.∆.Τ. ΑΕ 048943 Α∆Τ: Φ 027096 

   
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 

69702 Α´ ΤΑΞΗΣ 
 


