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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε τη τιμή να θέσουμε  υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 με τις παρακάτω αναφορές και επεξηγήσεις. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαμβανομένων των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. καταρτίστηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 43α § 3 του Κ. Ν. 2190/1920. 

Η χρήση 2016 αποτέλεσε µία χρονιά στη διάρκεια της οποίας, η εταιρία αύξησε την 
παραγωγική της δραστηριότητα, τον κύκλο εργασιών της καθώς και την λειτουργική 
της κερδοφορία. 

 

1.  Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της , κατάλληλη για την κλίμακα και 
την πολυπλοκοτητάς της. 
 
 

 Γενικά 
 
 Η ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε., (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 
2002 και ανήκει στον Όμιλο ELPACK. Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής EL PACK 
Α.Ε. στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 έχει διαμορφωθεί σε 75%. 
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Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού 
και microwelle. 
 
Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Ωρωπού, και συγκεκριμένα το ευρισκόμενο 
στο 4ο χλμ.της επαρχιακής οδού Καπανδριτίου - Μικροχωρίου, Τ.Κ 190 14, 
βιομηχανικό κτίριο. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, συνολικού 
εμβαδού 8 χιλ. τ.μ., βρίσκονται στο Καπανδρίτι Αττικής, επί ιδιόκτητων οικοπέδων 
συνολικής έκτασης 24 στρεμμάτων.  
 
Ο μέσος αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε 21 
εργαζομένους, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού 
ήταν 22 εργαζόμενοι. 
 

 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. 
   
 Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως  ανήλθε σε 5.591.184,96 
ευρώ και  θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικός , δεδομένου του ανταγωνισμού που 
επικρατεί στην αγορά καθώς και της γενικότερης οικονομικής κρίσης που επικρατεί . 
Λόγω της γενικότερης αστάθειας  που επικρατεί στην αγορά , στην πορεία των 
εργασιών της εταιρίας δεν διαφαίνεται ιδιαίτερη τάση μειώσεως του κύκλου 
εργασιών , αλλά αντίθετα αναμένεται σταθερότητα ή και ίσως σε μικρότερη κλίμακα 
αύξηση  αυτής. 

 
 

 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 
 Η διοίκηση της εταιρείας παρέχει κατεύθυνση , ηγεσία καθώς και ένα 
κατάλληλο περιβάλλον για την λειτουργία της. Οι πολιτικές της εταιρείας δίνουν 
έμφαση στην : 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών  
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της 
- Προστασία του περιβάλλοντος 

 

2 . Κυριότεροι κίνδυνοι 

 Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

α) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλομένους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 
2015, επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά 
στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου 
αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην 
οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς 
δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Εξαιρουμένων 
των συνδεδεμένων Εταιρειών, ο τζίρος προς τρίτους δεν ξεπερνάει κατά πελάτη το 
10% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
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2016 και 2015. Ως εκ τούτου, υπάρχει ικανοποιητική διασπορά του πιστωτικού 
κινδύνου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε 
νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική ικανότητά του, 
προτού προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος της πιστοληπτικής 
ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία, περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών 
πηγών και άλλων τρίτων πηγών για πιστοληπτική βαθμολόγηση. 
 
Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις 
τρέχουσες συνθήκες, ενώ αν είναι απαραίτητο οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων 
αναπροσαρμόζονται. Τα πιστωτικά όρια των πελατών κατά κανόνα καθορίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης πιστωτικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 
Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες 
ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά 
ωριμότητας των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα 
αποπληρωμής που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της Εταιρείας. Οι πελάτες που 
χαρακτηρίζονται ως «υψηλού ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών 
και μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να προεισπράττονται και να εγκρίνονται από τον 
Οικονομικό Διευθυντή, τον Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας. Σύμφωνα με το ιστορικό και την ικανότητα του πελάτη, για την διασφάλιση 
των απαιτήσεων, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις 
(π.χ. εγγυητικές επιστολές). 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της 
για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή 
αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που 
εκτιμώνται (με βάση τις δεδομένες συνθήκες) ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν 
έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 
 
β) Εγγυήσεις 
 
Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας, δεν παρέχονται εγγυήσεις. Ωστόσο, εάν το 
Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να 
παρέχονται ασφάλειες υπέρ των εταιρειών του Ομίλου της ELPACK Α.Ε. 
 
 
 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος που ορίζει ότι η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές 
ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου, θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις 
εξαιτίας των μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση της Εταιρείας στον 
κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, συνδέεται με τις μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας, οι οποίες φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 
Εάν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1%, η επίδραση στην κατάσταση εισοδήματος της 
Εταιρείας και στην καθαρή θέση των μετόχων, θα ήταν € 4 χιλ. για το 2016 (2015: € 5 
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χιλ.), ενώ αν τα επιτόκια μειώνονταν κατά 1%, τότε η επίδραση στην κατάσταση 
εισοδήματος της Εταιρείας και στην καθαρή θέση των μετόχων, θα ήταν € 4 χιλ. 
(2015: € 5 χιλ.). 

 
 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές σε Ευρώ που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τις 
αγορές αγαθών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς που 
σχετίζεται με πιθανές διακυμάνσεις στην αξία του ξένου νομίσματος. 

 
 Διαχείριση Κεφαλαίου 
 
Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας, το κεφάλαιο περιλαμβάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο και όλα τα άλλα αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας. Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας 
είναι η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και κάνει προσαρμογές υπό 
το πρίσμα των μεταβολών στις οικονομικές συνθήκες και τις απαιτήσεις των 
χρηματοοικονομικών δεικτών. Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή 
της δομή, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει την πληρωμή μερίσματος προς τους 
μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. Η 
Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης, ο οποίος 
είναι το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και του 
καθαρού χρέους. 
 
Η Εταιρεία περιλαμβάνει στον καθαρό δανεισμό, τοκοφόρα δάνεια, βραχυπρόθεσμα 
δάνεια και υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ταμειακά ισοδύναμα. 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

 
2016 

 
2015 

    
Έντοκα δάνεια   -  - 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  (Σημ. 26) 419.223,23  439.741,90 
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης  (Σημ. 22) 5.516,00  9.443,37 
Μείον: χρηματικά διαθέσιμα  (Σημ. 18) (51.145,23)  (7.137,46) 
Καθαρός δανεισμός 373.594,00  442.047,81 
Ίδια κεφάλαια 1.410.985,67  1.040.378,68 
Ίδια κεφάλαια και καθαρός δανεισμός 1.784.579,67  1.482.426,49 

Δείκτης Μόχλευσης 20,93%  29,8% 

 
Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη 
διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 και 2015. 
 
 
 Κίνδυνος Ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η 
προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 
διασφαλίσει, μέσω διατήρησης του ελαχίστου αναγκαίου ποσού ταμειακών 
διαθεσίμων και ύπαρξης επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
της όταν αυτές λήγουν, τόσο κάτω από συνήθεις όσο και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της 
Εταιρείας. 
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη 
ταμειακών ροών για περίοδο ενός έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου 
προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές 
της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών της 
υποχρεώσεων. Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από 
ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015αντίστοιχα, που 
απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
 

 31 Δεκεμβρίου 2016 

Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες 
ευρώ 

Μέχρι 
3 

μήνες   
3 έως 12 

μήνες   
1 έως 5 
χρόνια   

Άνω 
των 5 
ετών   Σύνολο 

          Έντοκα δάνεια - - - - - 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 7 

 
412 

 
- 

 
- 

 
419 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 1 5 - - 6 
Εμπορικές υποχρεώσεις 159 

 
834 

 
- 

 
- 

 
994 

Λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 130 

 
1.564 

 
- 

 
- 

 
1.694 

Φόροι εισοδήματος - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
297 

 
2.816 

 
- 

 
- 

 
3.113 

 
 

 31 Δεκεμβρίου 2015 

Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες 
ευρώ 

Μέχρι 
3 

μήνες   
3 έως 12 

μήνες   
1 έως 5 
χρόνια   

Άνω 
των 5 
ετών   Σύνολο 

          Έντοκα δάνεια - - - - - 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 7 

 
433 

 
- 

 
- 

 
440 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 1 

 
3 

 
6 

 
- 

 
10 

Εμπορικές υποχρεώσεις 64 634 - - 698 
Λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 110 2.188 - - 2.298 
Φόροι εισοδήματος - - - - - 
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182 3.258 6 - 3.446 

 

 

 Πληροφορίες για την προβλεπόμενη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων , τους 
μελλοντικούς στόχους και  προοπτικές . 

 
 Η ζήτηση των προϊόντων μας αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια 
με αυτά του 2016, ενώ παράλληλα υπάρχουν οι προϋποθέσεις  να αυξηθεί 
περαιτέρω. 
 Αναφορικά με τα έξοδα , η Διοίκηση εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες 
βελτίωσης της απόδοσης της παραγωγικής της μονάδας με νέες επενδύσεις και 
περιορισμού του κόστους. Συνολικά όμως δεν αναμένονται σημαντικές διακυμάνσεις. 
 

3. Περιβαλλοντικά θέματα 

  
  Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον και επιπλέον εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τηρεί τους  όρους της άδειας λειτουργίας της , ανακυκλώνει λόγω του 
αντικειμένου της δραστηριότητάς της υλικά όπως κυρίως χαρτί και  σε μικρότερη 
κλίμακα πλαστικό και σίδερο και  γενικά είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την 
νομοθεσία που διέπει την διαχείριση των αποβλήτων όπως η σύνταξη του 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) . 
 Γενικώς η φύση της παραγωγικής της διαδικασίας δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον με άμεση ή έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων ή θέτει σε κίνδυνο 
την βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους από την παραγωγή, χρήση και 
διάθεση των προϊόντων μας. 
 
  

4. Εργασιακά θέματα 

 
 Οι συνθήκες απασχόλησης που παρέχει η εταιρεία μας , το επίπεδο 
δέσμευσης με τους εργαζόμενους και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων , είναι στοιχεία τα οποία διέπουν τις βασικές αρχές 
απασχόλησης του εργατικού μας δυναμικού. 
 Η εταιρεία αναγνωρίζει την θεμελιώδη σημασία της υπεύθυνης εργοδοσίας 
και της ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων με τους εργαζόμενους , οι οποίες 
βασίζονται στην εμπιστοσύνη , στην αξιοπιστία και στις κοινές αξίες. 
 Στα πλαίσια αυτά,  έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε 
να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει προσωπικό, προσηλωμένο στις 
δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να 
εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό τόσο τα δικαιώματα του όσο και  οι 
υποχρεώσεις του. 
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5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων                  
(ΜΧΔΕ) 

 
 Οικονομική θέση της Εταιρίας  

  
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 

2015 έχουν ως εξής : 
 

- Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
 

31/12/16 31/12/15

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.492.531,82 € 28,01% 1.253.925,21 € 23,87%
Σύνολο ενεργητικού 5.327.686,13 € 5.252.455,45 €

Πάγιο Ενεργητικό 3.829.367,12 € 71,88% 3.992.668,05 € 76,02%
Σύνολο ενεργητικού 5.327.686,13 € 5.252.455,45 €

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό

Ιδια κεφάλαια 1.410.985,67 € 36,02% 1.040.378,68 € 24,70%
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.916.700,46 € 4.212.076,77 €

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.916.700,46 € 73,52% 4.212.076,77 € 80,19%
Σύνολο Παθητικού 5.327.686,13 € 5.252.455,45 €

Ιδια κεφάλαια 1.410.985,67 € 26,48% 1.040.378,68 € 19,81%
Σύνολο Παθητικού 5.327.686,13 € 5.252.455,45 €

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

 
31/12/16 31/12/15

Ιδια κεφάλαια 1.410.985,67 € 36,85% 1.040.378,68 € 26,06%
Πάγιο Ενεργητικό 3.829.367,12 € 3.992.668,05 €

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.492.531,82 € 47,95% 1.253.925,21 € 36,45%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.112.436,60 € 3.439.666,26 €

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

 
 

 

 

- Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
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31/12/16 31/12/15

Καθαρά αποτελ.Εκμεταλλ. 363.681,94 €        6,50% 14.191,64 €          0,29%
Πωλήσεις αποθεμ.& υπηρεσιών 5.591.184,96 €    4.973.741,52 €    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το 
συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελ χρήσεως προ φόρων 402.659,62 €        7,20% 132.713,27 €        2,66%
Σύνολο εσόδων 5.591.889,40 €    4.986.767,82 €    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας σε συγκριση
με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελ χρήσεως προ φόρων 402.659,62 €        28,54% 132.713,27 €        12,76%
Ιδια Κεφάλαια 1.410.985,67 €    1.040.378,68 €    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 

Μικτά αποτελέσματα 754.947,22 €        13,50% 465.468,85 €        9,36%
Πωλήσεις αποθεμ.& υπηρεσιών 5.591.184,96 €    4.973.741,52 €    

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους
επί των πωλήσεων της εταιρείας.

 

6. Επιπλέον πληροφόρηση 
 

 Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης  
  
Δεν υπάρχουν 

 
  

 Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα 
  

Δεν υπάρχουν 
 
 

 Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 

Δεν υπάρχει 
 

 
 Ακίνητα της εταιρίας 

 
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως κατωτέρω: 
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Γήπεδα - 
Οικόπεδα  Κτίρια  

Μηχανήματα
και μηχανολ. 
εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
Μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός  
Άκινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ              

Την 31η Δεκεμβρίου  2014  602.730,00   1.720.390,99   2.111.073,18       66.856,47      11.794,28   -  4.512.844,92  

Προσθήκες -  -       22.721,00   -            70,00   -       22.791,00  

Πωλήσεις / Διαγραφές -  -  -  -  -  -  - 

Την 31η Δεκεμβρίου  2015  602.730,00   1.720.390,99   2.133.794,18       66.856,47      11.864,28   -  4.535.635,92  

Προσθήκες -  -         3.107,00       16.129,03          402,94   -       19.638,97  

Πωλήσεις / Διαγραφές -  -  -  -          (57,58)  -           (57,58) 

Την 31η Δεκεμβρίου2016  602.730,00   1.720.390,99   2.136.901,18       82.985,50      12.209,64   -  4.555.217,31  

                    

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ             

Την 31η Δεκεμβρίου  2014                  -      (80.018,18)   (270.025,97)     (6.787,05)     (4.166,09)                     -    (360.997,29) 

Αποσβέσεις Χρήσης                  -      (40.009,09)   (135.942,40)     (4.777,40)     (1.241,69)                     -    (181.970,58) 

Πωλήσεις / Διαγραφές                  -                      -                        -                       -                     -                       -                       -   

Την 31η Δεκεμβρίου  2015                  -    (120.027,27)   (405.968,37)   (11.564,45)     (5.407,78)                     -    (542.967,87) 

Αποσβέσεις χρήσης -    (40.009,09)   (136.466,80)     (5.201,62)     (1.215,35)  -  (182.892,86) 

Πωλήσεις / Διαγραφές -  -  -  -            10,54   -              10,54  

Την 31η Δεκεμβρίου  2016 -  (160.036,36)   (542.435,17)   (16.766,07)     (6.612,59)  -  (725.850,19) 

              

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ              

Την 31η Δεκεμβρίου  2015  602.730,00   1.600.363,72   1.727.825,81       55.292,02        6.456,50   -  3.992.668,05  

Την 31η Δεκεμβρίου  2016  602.730,00   1.560.354,63   1.594.466,01       66.219,43        5.597,05   -  3.829.367,12 
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 Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν , είτε 
αναμένεται να προκύψουν. 

 
 Δεν υπάρχουν. 
 
 

 Ύπαρξη Υποκαταστημάτων 
 
 Δεν υπάρχουν. 

 

 Προοπτικές της εταιρείας για την χρήση 2017 

 Οι προοπτικές της εταιρείας για την χρήση 2017 είναι η αύξηση των πωλήσεων 
με παράλληλη διατήρηση σημαντικού περιθωρίου κέρδους. 

 

 Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 2016 

 Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων που να επηρεάζουν σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση 
και την οικονομική θέση της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

  ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 4ο ΧΛΜ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, 19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΤΗΛ: 22950-29150, FAX: 22950-56520 
 

 
- 11 - 

Μετά από τα παραπάνω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η 
συνεδρίαση. 
 
 
 Ο Πρόεδρος    Ο Αντιπρόεδρος         Τα μέλη 
 
 
        Ακριβές Αντίγραφο 
           Καπανδρίτι, 6 Απριλίου 2017 
(Εκ του βιβλίου Πρακτικών της Εταιρείας μας) 
 
 
 
         Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
           Σπυράκης Ευαγγ. Αντώνιος 
 
 
 Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Πρακτικό Δ.Σ. που αποτελείται από δώδεκα (12) 
σελίδες περιλαμβάνει την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. που είναι αυτή που αναφέρεται 
στην έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Μαΐου 2017. 
 
 
           Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 
 
 
       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

    
 

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 

                                          Αρ Μ ΣΟΕΛ 16071 

                                           Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

                                           μέλος της Crowe Horwath International 

                                           Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

                                           Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 


