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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις 

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. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 

πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει 

τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

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

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το 

περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 

 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Κώστας Ι. Ρούσσος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  -  Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)     

   1 Ιαν. – 31 ∆εκ.  

 Σηµ.  2016  2015  

Κύκλος Εργασιών:       

Καθαρές Πωλήσεις 8  17.649  16.359   

Κόστος Πωλήσεων 6  (14.670)  (14.084)  
         
Μικτό Κέρδος   2.978  2.276   

       
Έξοδα ∆ιάθεσης και ∆ιοίκησης 7  (740)  (694)  

Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 9  170  251   

Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης 9  (370)  (389)  
         
Λειτουργικά Αποτελέσµατα   2.039  1.443   

       
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 10  (127)  (204)  
         
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   1.911  1.239   

Φόρος Εισοδήµατος 11  (558)  (614)  
         
Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους    1.353  626   

       
Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές)       
Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές) που θα ταξινοµηθούν 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε επόµενες περιόδους  
(µετά από φόρους) : 

  
 

 

  
Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές) που θα ταξινοµηθούν 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε επόµενες περιόδους  
(µετά από φόρους) 

  
- 

 

-  

Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές) που θα 
ταξινοµηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε 
επόµενες περιόδους  

  
- 

 

-  

       
Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές) που δεν θα ταξινοµηθούν 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε επόµενες περιόδους  
(µετά από φόρους) : 

  

 

 

  

Κέρδη / (Ζηµιές) επανεπιµέτρησης σε προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών 

 
24 

 
32 

 

(4)  

Φόρος εισοδήµατος λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, που δεν 
θα ταξινοµηθούν 11  (9) 

 

2   

Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα / (Ζηµιές) που δεν θα 
ταξινοµηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σε 
επόµενες περιόδους 

  
22 

 

(2)  

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα / (Ζηµιές) χρήσης µετά από 
φόρους 

  
22 

 
(2)  

Συνολικά Εισοδήµατα / (Ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους   1.375 
 

624   

       
Tα κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους αποδίδονται σε :       

   Μετόχους της µητρικής εταιρείας   1.353  626   

   Μη ελέγχουσες συµµετοχές   -  -  

   1.353  626   

Τα συνολικά εισοδήµατα αποδίδονται σε :       

   Μετόχους της µητρικής εταιρείας   1.375  624   

   Μη ελέγχουσες συµµετοχές   -  -  

   1.375  624   

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή αποδιδόµενες στους µετόχους 
της εταιρείας, Βασικές και Αποµειωµένες (εκφρασµένες σε 
Ευρώ ανά µετοχή)  

  
2,0358 

 

0,9415   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)   31 ∆εκεµβρίου  

 Σηµ.  2016  2015  

Ενεργητικό       

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα Πάγια στοιχεία 12  16.496      17.142   

Επενδύσεις σε ακίνητα 13  1.041        1.042   

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14  86             85    

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   17.623      18.268    

       
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα 15  1.344        1.752   

Εµπορικές Απαιτήσεις 16  3.668        2.794   

Προκαταβολές & λοιπές Απαιτήσεις 17  1.907        1.576   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18  4           102    

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   6.923        6.224    

Σύνολο Ενεργητικού   24.546      24.492    

       
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό Κεφάλαιο 19        2.160         2.160   

Τακτικό Αποθεµατικό 20  439           408   

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 20        5.338         5.338   

Έκτακτα Αποθεµατικά 20           483            483   

Υπόλοιπο κερδών / (ζηµιών) εις νέον   5.350        4.006    

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής   13.770      12.395   

Μη ελέγχουσες συµµετοχές                -                 -     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   13.770      12.395    

       
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 22  1.086        1.178   

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 23  -             15   

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   566  891  

Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού 24  158           195   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11  2.771        2.434    

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   4.582  4.714   

       
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Εµπορικές Υποχρεώσεις 26  2.850  5.613  

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 27  19           170   

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 22  92           138   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 23  15           147   

Φόροι Εισοδήµατος πληρωτέοι   244             71   

∆εδουλευµένες και λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 28  2.973        1.245    

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   6.194  7.383   

Σύνολο Υποχρεώσεων   10.776      12.097   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   24.546      24.492    

 

 

 



ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα           
σε χιλ. Ευρώ) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
 

Αφορολόγητα 
και ειδικά 

Αποθεµατικά 
 

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

 

Υπόλοιπο 
κερδών/ 
(ζηµιών) 
εις νέον 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 2.160  408  5.338  483  3.383  11.771 

Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως -  -  -  -  626  626 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµιές) -  -  -  -  (2)  (2) 

Συνολικά κέρδη / (ζηµιές) -  -  -  -  624  624 

Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού -  -   -  -  -  - 

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2015 2.160  408  5.338  483  4.006  12.395 

Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσεως -  -  -  -  1.353  1.353 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµιές) -  -  -  -  22  22 

Συνολικά Κέρδη / (Ζηµιές) -  -  -  -  1.375  1.375 

Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού -  31  -  -  (31)  - 

Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου 2016 2.160  439  5.338  483  5.350  13.770 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)   1 Ιαν. – 31 ∆εκ.  

 Σηµ.  2016   2015  

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες       

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   1.911  1.239   

Προσαρµογές για τη συµφωνία των καθαρών ταµειακών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες : 

  
 

 
 

 

- Αποσβέσεις 5  781  768   

- Προβλέψεις 4,16  30  49   

- Ζηµιές από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα   1  6   

- Τόκοι & Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 10  127  204   

- Άλλα εισοδήµατα   (70)  (1)  

Λειτουργικές ροές προ µεταβολών Κεφαλαίου κίνησης   2.779    2.266   

       

(Αύξηση) / Μείωση σε:   
 

 
 

 

Αποθέµατα   407  1.544   

Απαιτήσεις   (1.217)  2.793   

Υποχρεώσεις   (1.400)  (4.981)  

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης   (2.209)   (644)  

       

Τόκοι & Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα πληρωθέντα   (147)  (221)  

Φόροι Εισοδήµατος πληρωθέντες   (59)  (36)  

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού 24  (23)  (44)  

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες   341   1.321   

       

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες       

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 12  (166)  (1.076)  

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων   102  32   

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   -   -  

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες    (65)   (1.044)  

       

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   -  -  

Εξοφλήσεις δανείων   (228)  (92)  

Εισπράξεις από νέες συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης   -  -  

Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων   (147)  (187)  

Καθαρές Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   (375)   (279)  

       

Καθαρή αύξηση / (µείωση) Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων   (98)  (2)  

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στην αρχή του έτους 18  102   105   

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα στο τέλος του έτους 18  4   102   
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., (εφεξής 
καλούµενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1974 και ανήκει στον Όµιλο EL PACK από το 
2003. Το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής EL PACK Α.Ε. στην Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2016 και 2015 έχει διαµορφωθεί σε 71,98%. 
 
Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή ανακυκλωµένου χαρτιού συσκευασίας και 
στα πλαίσια στρατηγικής καθετοποίησης του Οµίλου, αποτελεί τον βασικό προµηθευτή πρώτων υλών 
των εταιρειών EL PACK Α.Ε. και ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε. στην παραγωγή κυµατοειδούς χαρτονιού και 
χαρτοκιβωτίων. 
 
Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο ∆ήµος Αιγάλεω, και συγκεκριµένα το ενοικιαζόµενα γραφεία επί της 
οδού Ορυζοµύλων 5, Τ.Κ 122 44. Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, συνολικού εµβαδού 
11 χιλ. τ.µ., βρίσκονται στη ∆αµάστα Φθιώτιδος, επί ιδιόκτητων οικοπέδων συνολικής έκτασης 87 
στρεµµάτων.  
 
Ο µέσος αριθµός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε 51 εργαζοµένους, 
ενώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού ήταν 49 εργαζόµενοι. 
  
2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 
Α. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων:  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, πλην των 
επενδυτικών ακινήτων που αποτιµώνται στην εύλογη αξίας τους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40. 
 
Όλα τα ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ («€»), και 
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  Πιθανές διαφορές 
στα αθροίσµατα των οικονοµικών καταστάσεων και των σηµειώσεων οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
 
Β. Σύνοψη σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 
 
α. Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Υπεραξία 
 
Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το 
κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το άθροισµα του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε, 
αποτιµηµένο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία, και του ποσού τυχόν µη 
ελέγχουσας συµµετοχής κατά τον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών 
επιµετρά την µη ελέγχουσα συµµετοχή επί του αποκτώµενου, είτε στην εύλογη αξία είτε σε αναλογία 
επί των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Τα έξοδα της 
πρόσκτησης που σχετίζονται µε κάθε περίοδο, περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. 
 
Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, η Εταιρεία εκτιµά τα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία και τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις για την κατάλληλη ταξινόµησή τους και τον προσδιορισµό τους 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις οικονοµικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά 
την ηµεροµηνία της απόκτησης, γεγονός που περιλαµβάνει τον διαχωρισµό των ενσωµατωµένων 
παραγώγων σε συµβόλαια από τον αποκτώντα. 
Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται σταδιακά, η Εταιρεία επιµετρά εκ 
νέου τα συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο, στην εύλογη αξία 
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κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτών, θα αναγνωρίζεται στην εύλογη 
αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία 
του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή του 
παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα χρήσης είτε ως 
µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης και δεν εµπίπτει  στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39, τότε δεν θα επιµετράται έως 
την τελική τακτοποίησή του µέσω της καθαρής θέσης. 
 
Η Υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσµατος του 
ανταλλάγµατος που µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα συµµετοχή επί 
των καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, και των αναληφθέντων 
υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγµα είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιµετρείται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµιές 
αποµείωσης. Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αποκτηθεί σε µία 
συνένωση επιχειρήσεων, κατανέµεται, από την ηµεροµηνία απόκτησης, στις Μονάδες ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών, οι οποίες αναµένεται να επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα 
λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεµηθεί στις 
συγκεκριµένες µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Όταν η υπεραξία αποτελεί µέρος της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών και τµήµα της 
δραστηριότητας της µονάδας αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στη δραστηριότητα που 
διατίθεται, συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον υπολογισµό του 
κέρδους ή της ζηµίας από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η υπεραξία 
που έχει διατεθεί επιµετρείται αναλογικά µε τη σχετική αξία της δραστηριότητας που έχει πουληθεί, 
και της σχετικής αξίας του τµήµατος της εναποµένουσας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
β. Ταξινόµηση στοιχείων 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην κατάσταση της καθαρής 
θέσης µε βάση την ταξινόµηση µεταξύ κυκλοφορούντων και µη κυκλοφορούντων στοιχείων. Ένα 
στοιχείο κατηγοριοποιείται ως κυκλοφορούν όταν:  

• Αναµένεται να ρευστοποιηθεί, ή πρόκειται να πωληθεί ή καταναλωθεί µέσα στον κανονικό κύκλο 
της χρήσεως, 

• Κατέχεται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς, 

• Αναµένεται να ρευστοποιηθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, ή, 

• Όταν µετατρέπεται σε µετρητά ή ταµειακά ισοδύναµα, εκτός και αν υπάρχει διακανονισµός 
υποχρέωσης που περιορίζει την ανταλλαγή ή τη χρήση του για τουλάχιστον δώδεκα µήνες µετά την 
ηµεροµηνία αναφοράς. 

 
Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ως µη κυκλοφορούντα. 
 
Μια υποχρέωση καθίσταται ως τρέχουσα όταν: 

• Αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός του κανονικού κύκλου της χρήσεως 

• Κατέχεται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς 

• Αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, 
ή, 

• ∆εν υπάρχει δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα µήνες 
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς.  

 
Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των υποχρεώσεων ως µακροπρόθεσµα. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν καταταχθεί ως µη κυκλοφορούντα 
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περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 
 
γ. Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία, και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το πότε γίνεται η 
πληρωµή. Τα έσοδα απεικονίζονται στην εύλογη αξία του εισπρακτέου τιµήµατος, µετά την αφαίρεση 
των εκπτώσεων τζίρου και κινήτρων πωλήσεων. Η Εταιρεία αξιολογεί το συµβατικό πλαίσιο των 
διαφόρων κατηγοριών εσόδων του, ώστε να διαπιστώσει εάν ενεργεί ως εντολέας/κύριος 
προµηθευτής αγαθών-υπηρεσιών ή ως αντιπρόσωπος. Η Εταιρεία έχει καταλήξει στο συµπέρασµα 
ότι λειτουργεί ως εντολέας/κύριος προµηθευτής αγαθών-υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες των 
εσόδων του. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται 
κατά την αναγνώριση του εσόδου: 
 
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον 
αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών, 
συνήθως κατά την αποστολή τους. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών επιµετρούνται στην εύλογη 
αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων, των επιστροφών και των 
αποζηµιώσεων. 
 
Παροχή Υπηρεσιών: Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης, το οποίο προσδιορίζεται από τις ώρες εργασίας µέχρι το τέλος της χρήσης ως ποσοστό 
επί του συνόλου των εκτιµώµενων ωρών εργασίας ανά σύµβαση. Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα 
της σύµβασης δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, ως έσοδο αναγνωρίζεται µόνο το ποσό των 
εξόδων που µπορούν να ανακτηθούν. 
 
Έσοδα από τόκους: Για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος 
και όλα τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς 
πώληση , τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευµένου, µε τη 
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Ως πραγµατικό επιτόκιο νοείται το επιτόκιο που προεξοφλεί τις 
εκτιµώµενες µελλοντικές πληρωµές ή εισπράξεις κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης διάρκειας ζωής 
του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε µικρότερο χρονικό διάστηµα , ανάλογα µε την περίπτωση , στην 
καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα 
από τόκους περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 
 
Έσοδα από µερίσµατα:  Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωµα είσπραξής τους 
από την Εταιρεία έχει κατοχυρωθεί. 
 
δ. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 
εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι θα τηρηθούν. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, 
αναγνωρίζεται ως έσοδο σε συστηµατική βάση κατά τις περιόδους που οι σχετικές δαπάνες τις οποίες 
προορίζεται να αποζηµιώσει, εξοδοποιούνται. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε ένα περιουσιακό 
στοιχείο, αναγνωρίζεται ως έσοδο σε ίσες ποσότητες κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης 
ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων, στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. 
Όταν η Εταιρεία λαµβάνει επιχορηγήσεις µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων, τότε το 
περιουσιακό στοιχείο και η επιχορήγηση καταγράφονται σε ονοµαστικά ποσά και απεικονίζονται στο 
κέρδος ή τη ζηµία κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής, προς όφελος του υποκείµενου 
στοιχείου του ενεργητικού, σε ισόποσες ετήσιες δόσεις. 
 
ε. Φόροι 
 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος: Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται 
στο ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Οι φορολογικοί 
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συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού είναι αυτοί που έχουν θεσπιστεί 
µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς στις χώρες όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται και δηµιουργεί 
φορολογητέο εισόδηµα. 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αναγνωρίζεται κι αυτός στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση των συνολικών εσόδων. 
Η ∆ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση µε τις 
καταστάσεις στις οποίες εφαρµόζονται φορολογικοί κανονισµοί, τις ερµηνεύει και δηµιουργεί 
προβλέψεις όπου είναι απαραίτητο. 
 
Αναβαλλόµενος φόρος: Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
υποχρέωσης πάνω στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

• Όταν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της 
υπεραξίας ή ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης σε µία συναλλαγή που δεν 
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και, κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν επηρεάζεται ούτε το 
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο. 

 

• Αναφορικά στις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, 
συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, όταν ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών 
διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν 
στο προσεχές µέλλον. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές, τη µεταφορά των αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των τυχόν 
αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι τα 
φορολογητέα κέρδη των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 
και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και των 
αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτός από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
 

• Όταν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σχετικά µε την εκπεστέα προσωρινή διαφορά, 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση του στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µία 
συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και, κατά το χρόνο της συναλλαγής, δεν 
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία. 

 

• Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε 
θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές θα αντιστραφούν στο προσεχές µέλλον και τα φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα 
έναντι των προσωρινών διαφορών. 

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 
αναφοράς και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος 
θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει το σύνολο ή µέρος της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 
που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Μη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό 
ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση να 
ανακτηθεί. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 
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φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην χρήση που η απαίτηση θα 
πραγµατοποιηθεί, ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και οι οποίοι φορολογικοί συντελεστές έχουν 
θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται εκτός της κατάστασης 
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζεται έξω από την κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα αναβαλλόµενα 
φορολογικά στοιχεία αναγνωρίζονται σε αντιστοιχία µε την υποκείµενη συναλλαγή, είτε στα Λοιπά 
συνολικά έσοδα, είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικά εκτελεστό δικαίωµα για να συµψηφίσει τις τρέχουσες 
φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, και οι αναβαλλόµενοι 
φόροι αφορούν την ίδια οικονοµική µονάδα. 
 
στ. Ξένα νοµίσµατα 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι και το λειτουργικό νόµισµα της 
Εταιρείας.  
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται αρχικά στην 
αντίστοιχη νοµισµατική ισοτιµία τους, κατά την ηµεροµηνία όπου η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά 
τις προϋποθέσεις για αναγνώριση. 
 
Τα χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται στο νόµισµα της 
ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση ή µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων, 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε εξαίρεση τα νοµισµατικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζονται ως µέρος αντιστάθµισης της καθαρής επένδυσης µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. 
Αυτά αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα µέχρις ότου η καθαρή επένδυση πωληθεί, οπότε το 
συσσωρευµένο ποσό µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, ενώ και οι φορολογικές χρεώσεις 
και πιστώσεις που αναλογούν στις συναλλαγµατικές διαφορές αυτών των νοµισµατικών στοιχείων, 
καταγράφονται επίσης στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. 
 
Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε 
βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία των αρχικών συναλλαγών. Τα 
µη νοµισµατικά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε 
βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία που καθορίζεται η εύλογη αξία. Το κέρδος ή 
η ζηµιά που προκύπτει από τη µετατροπή των µη νοµισµατικών στοιχείων που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµιάς από τη µεταβολή 
στην εύλογη αξία του στοιχείου (δηλαδή συναλλαγµατικές διαφορές στα στοιχεία των οποίων το 
κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων). 
 
ζ. Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 
 
Τα γήπεδα και τα οικόπεδα αποτιµώνται στο κόστος τους. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα 
και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις 
και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης τους, εφόσον υπάρχουν. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και 
το κόστος αντικατάστασης τµήµατος των µηχανηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού, όταν 
τέτοιο κόστος πραγµατοποιείται, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισής του. Τα µεταφορικά 
µέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης τους. 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία περιλαµβάνουν: οικόπεδα, κτήρια ιδίας χρήσης, βελτιώσεις 
µισθωµένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό, και µεταφορικά µέσα. Τα ακίνητα, οι 
εγκαταστάσεις και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει δαπάνες 
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που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία εξετάζονται για τυχόν αποµείωση όταν υπάρχουν γεγονότα ή αλλαγές 
στις περιστάσεις, που δείχνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η λογιστική αξία 
ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται αµέσως στο ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων στοιχείων διαγράφεται όταν δεν αναµένονται µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη 
διαγραφή του παγίου (που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης 
και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου), περιλαµβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων, όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. 
 
Αποσβέσεις Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων: Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη σταθερή µέθοδο, µε συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις 
σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές 
επανεξετάζονται και προσαρµόζονται, εάν κρίνεται απαραίτητο, στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. 
Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 
 

 
η. Μισθώσεις 
 
Ο προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι (ή περιέχει) µίσθωση, βασίζεται στην 
ουσία της διάταξης κατά την έναρξη της µίσθωσης. Η συµφωνία είναι, ή εµπεριέχει µίσθωση, αν η 
εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου και 
η συµφωνία εκχωρεί ένα δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, ακόµη και αν το δικαίωµα αυτό 
δεν προσδιορίζεται ρητά σε µία συµφωνία. 
 
 Η Εταιρεία ως µισθωτής: Μία µίσθωση κατατάσσεται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ως 
χρηµατοδοτική µίσθωση ή λειτουργική µίσθωση. Μια µίσθωση που µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα στην Εταιρεία, κατατάσσεται ως 
χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 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 
αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην αποτελεσµάτων. 
 
Ένα µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Ωστόσο, 
εάν δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει την κυριότητα µέχρι το τέλος της 
µισθωτικής περιόδου, τότε το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της 
ωφέλιµης ζωής του και της διάρκειας µίσθωσής του. 
 
Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως λειτουργική δαπάνη στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
Η Εταιρεία ως εκµισθωτής: Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Τα άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται κατά τη διαπραγµάτευση και 
συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης, προστίθενται στη λογιστική αξία του µισθωµένου 

  Είδος Παγίου Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης 

  Κτίρια   2% -  5% 

  Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5% - 15% 

  Μεταφορικά Μέσα 4% - 20% 

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5% - 20% 
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περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης στην ίδια βάση, ως 
εισόδηµα από ενοίκια. Τα ενδεχόµενα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο στην περίοδο κατά την 
οποία εισπράττονται. 
 
θ.  Κόστος ∆ανεισµού 
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει το ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού», σύµφωνα µε το οποίο το κόστος δανεισµού 
κεφαλαιοποιείται ως τµήµα του κόστους ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, εφ' όσον πληρούνται 
οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 23. Συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 23 αναφέρουν ότι α) το κόστος 
δανεισµού µπορεί να είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου και β) το κόστος δανεισµού θα είχε αποφευχθεί, αν η δαπάνη για το ειδικό 
περιουσιακό στοιχείο, δεν είχε δηµιουργηθεί. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνο όταν 
πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Όλες οι άλλες επιδιορθώσεις 
και συντηρήσεις χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου στην οποία πραγµατοποιούνται. 
 
ι. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αποτιµώνται κατά την αρχική τους 
αναγνώριση, στην τιµή κόστους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 
σε µία συνένωση επιχειρήσεων είναι η εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Μετά 
την αρχική αναγνώριση, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης τους. Εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουµένων των κεφαλαιοποιηµένων εξόδων 
ανάπτυξης, δεν κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες απεικονίζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν. 
 
Η ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται ως περιορισµένη ή απεριόριστη. 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένονται στη διάρκεια της 
ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους, και αξιολογούνται για αποµείωση όποτε υπάρχει ένδειξη ότι 
µπορεί να αποµειωθεί. Η περίοδος απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή επανεξετάζεται τουλάχιστον στο τέλος κάθε περιόδου 
αναφοράς. Οι αλλαγές στην αναµενόµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής, ή του αναµενόµενου τρόπου 
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, 
θεωρείται ότι τροποποιεί την περίοδο απόσβεσης ή τη µέθοδο, ανάλογα µε την περίπτωση, και 
αντιµετωπίζεται ως µεταβολή στις λογιστικές εκτιµήσεις. Το λογισµικό αποσβένεται σε µια περίοδο 
οκτώ έως δέκα ετών. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε περιορισµένη ωφέλιµη 
ζωή αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, στην κατηγορία που συνάδει µε τη λειτουργία 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
 
Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την παύση αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου, υπολογίζονται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, 
όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. 
 
κ. Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Τα ακίνητα που κατέχονται για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου ή/και για κεφαλαιουχικό κέρδος, 
ταξινοµούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα 
οικόπεδα, κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, οικόπεδα και κτίρια λειτουργικής µίσθωσης, καθώς και κτίρια που 
κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Ένα ακίνητο που κατέχεται από µισθωτή βάσει σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µπορεί να χαρακτηριστεί και λογιστικοποιηθεί ως επένδυση σε ακίνητα, αν 
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και µόνο αν ο ορισµός των επενδύσεων σε ακίνητα πληρείται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται 
αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών εξόδων συναλλαγής, ενώ µετά την αρχική 
αναγνώριση, αποτιµώνται στην εύλογη αξία, όπως αυτή εκτιµάται από έναν εκτιµητή. Η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιµές ή αναπροσαρµόζεται, αν είναι απαραίτητο, λόγω διαφορών στη 
φύση, την τοποθεσία και την κατάσταση του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 13, για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η 
ικανότητα ενός συµµετέχοντος στην αγορά για να δηµιουργήσει οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου στην καλύτερη µορφή του ή την πώλησή του σε άλλον συµµετέχοντα στην 
αγορά που επίσης θα το χρησιµοποιήσει στην καλύτερη µορφή του. 
  
Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες, τότε χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µέθοδοι 
αποτίµησης:  
 
� Συγκρίσιµη Μέθοδος: Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η αξία του ακινήτου ορίζεται από συγκρίσιµες 

µεθόδους µε παρεµφερή χαρακτηριστικά.  
 
� Υπολειµµατική αξία: Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κυρίως για την εκτίµηση της αξίας των γηπέδων 

που πρόκειται να αναπτυχθούν, ή ακινήτων που χρήζουν ανακαίνισης. Όλες οι δαπάνες για την 
επίτευξη της ανάπτυξης, καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος, αφαιρούνται από την εκτίµηση της 
αξίας του τελικού προϊόντος της ανάπτυξης ώστε να φθάσει στην αξία του οικοπέδου. Το 
αποτέλεσµα αυτής της µείωσης είναι η υπολειµµατική αξία του ακινήτου. Τέλος, η παρούσα αξία 
προκύπτει από την εφαρµογή της προεξόφλησης επί της υπολειµµατικής αξίας της εκτιµώµενης 
ιδιοκτησίας.  

 
� Μέθοδος υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης: Οι αποτιµήσεις µε τη Μέθοδο του Κόστους 

Αντικατάστασης, βασίζονται στην εκτίµηση της αξίας της αγοράς για την υφιστάµενη χρήση του 
οικοπέδου και την τρέχουσα αντικατάσταση του κόστους βελτιώσεων, αφαιρώντας τις προβλέψεις 
υποτίµησης και όλα τα σχετικά στοιχεία βελτιστοποίησης. Οι δύο εκτιµήσεις, η µία για την αγοραία 
αξία του οικοπέδου και η άλλη για το κόστος αναπαραγωγής µείον τις προβλέψεις για φυσική 
φθορά, είναι συµψηφισµένες, µε αποτέλεσµα η τρέχουσα αξία του ακινήτου να υποτιµάται.  

 
� Επενδυτική µέθοδος: Σκοπός αυτής της µεθόδου είναι να εκτιµηθεί το ετήσιο εισόδηµα που 

δικαιούται ένας επενδυτής και στη συνέχεια να κεφαλαιοποιηθεί µε τη χρήση της κατάλληλης 
µονάδας µέτρησης. Αυτές οι αποτιµήσεις επανεξετάζονται ετησίως από εκτιµητές, ενώ οι 
επενδύσεις σε ακίνητα που είναι υπό κατασκευή για συνεχή χρήση, ή για τις οποίες η αγορά έχει 
εξελιχθεί σε λιγότερο ενεργή, συνεχίζουν να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων µισθώσεων 
και παραδοχές σχετικά µε έσοδα από ενοίκια από µελλοντικές µισθώσεις, υπό συνθήκες 
τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Η εύλογη αξία αντανακλά επίσης, σε παρόµοια βάση, 
οποιαδήποτε ταµειακή εκροή που θα µπορούσε να προσδοκάται, όσον αφορά το ακίνητο. 

 
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στην λογιστική αξία του ακινήτου µόνο όταν είναι πιθανόν ότι 
τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και το κόστος του περιουσιακού στοιχείου θα µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Όλα τα άλλα 
έξοδα επιδιορθώσεων και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται. 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που δεν εκτιµάται από εκτιµητές, προσδιορίζεται 
χρησιµοποιώντας µια µεθοδολογία µε βάση τις εκτιµήσεις που έχουν διεξαχθεί. Οι µεταβολές στην 
εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο, τότε κατηγοριοποιείται ως πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο και ως εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της επανακαθορισµού, καθίσταται 
το νέο κόστος. Ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως επενδύσεις 
σε ακίνητα, κατηγοριοποιούνται επίσης ως πάγια και εµφανίζονται στο κόστος έως ότου η κατασκευή 
ή η αξιοποίηση ολοκληρωθεί, οπότε και λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα που κατέχονται για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, ταξινοµούνται ως µη 



ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

- 17 - 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 .  
 
λ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία – αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 
 
Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο είναι µία σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο της οντότητας και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή επένδυση µίας άλλης υποχρέωσης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία - Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση: Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, των δανείων και απαιτήσεων, επενδύσεις ή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που κρατούνται µέχρι τη λήξη, ανάλογα µε την περίπτωση. Όλα 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ 
στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν καταγράφονται στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, τα κόστη συναλλαγών αποδίδονται στην απόκτηση του 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Οι αγορές ή οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων απαιτούν παράδοση 
µέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται  από τη νοµοθεσία ή την προκύπτουσα συµφωνία 
στον τόπο της αγοράς κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή, την ηµεροµηνία που δεσµεύεται 
η Εταιρεία να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  
 
Μεταγενέστερη αποτίµηση: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και 
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά 
τους, σε µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

• Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης 
αποτελεσµάτων, 

• Απαιτήσεις και ∆άνεια, 

• Επενδύσεις κρατούµενες ως τη λήξη τους, και 

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία, µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατατάσσονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο 
,εάν οι επενδύσεις αποκτήθηκαν µε σκοπό τη ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή 
ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. Τα παράγωγα ταξινοµούνται επίσης στην κατηγορία αυτή, εκτός αν 
προορίζονται για αντισταθµίσεις. 

 
(ii) Απαιτήσεις και ∆άνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία, µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, που δεν διαπραγµατεύονται 
σε ενεργή αγορά. Μετά τον αρχικό υπολογισµό, τα εν λόγω στοιχεία αποτιµώνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζηµίες 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή 
αποµειώνονται, καθώς και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 
 Αυτή η κατηγορία έχει εφαρµογή γενικότερα στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις, παρατίθενται στην σηµείωση 19. 
 
(iii) Επενδύσεις κρατούµενες ως τη λήξη: Τα µη-παράγωγα περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και προκαθορισµένη λήξη,  κατηγοριοποιούνται σαν κρατούµενα ως 
τη λήξη, όταν η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. 
Επενδύσεις οι οποίες κρατούνται για απροσδιόριστη περίοδο, δεν µπορούν να ταξινοµηθούν 
στην κατηγορία αυτή. Οι κρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Για τις επενδύσεις που αποτιµώνται στο 
αποσβεσµένο κόστος τους, τα κέρδη και οι ζηµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως 
όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται η αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας 
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απόσβεσης. Η Εταιρεία δεν είχε καµία επένδυση κρατούµενη ως τη λήξη µέσα στη χρήση που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015. 

 
(iv) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

(πρωτογενή) είναι τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν χαρακτηρισθεί και 
ταξινοµηθεί στην κατηγορία αυτή, ή δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω 
κατηγορίες. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία, και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες, καταχωρούνται απευθείας σε ξεχωριστό 
κονδύλι της καθαρής θέσης. Κατά την πώληση, τη διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, τα 
σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

 
Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να πωλήσει τα διαθέσιµα 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού του στο άµεσο µέλλον. Όταν, σε 
σπάνιες περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να πουλήσει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία σε µια ανενεργή αγορά, τότε  µπορεί να επιλέξει να επαναταξινοµήσει αυτά, 
εφόσον η διοίκηση έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να κρατήσει τα στοιχεία του ενεργητικού 
είτε για το προσεχές µέλλον είτε µέχρι τη λήξη. 

 
Η εύλογη αξία των εν λόγω επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά, προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος της οικονοµικής θέσης. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση τεχνικές αποτίµησης, 
οι οποίες περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών στην αγορά σύµφωνα µε την αρχή 
των ίσων αποστάσεων, την αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µιας άλλης επένδυσης µε 
παρεµφερή χαρακτηριστικά µε εκείνα της αποτιµώµενης, την ανάλυση προεξοφληµένων αγορών, 
και τέλος τα διάφορα µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων. 

 
Για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που ανακατατάσσεται από την κατηγορία των 
διαθεσίµων προς πώληση, η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης, καθίσταται 
το νέο αποσβεσµένο κόστος και κάθε προγενέστερο κέρδος ή ζηµία για το περιουσιακό στοιχείο 
που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια, αποσβένεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, κατά 
την εναποµένουσα διάρκεια ζωής της επένδυσης, µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
Τυχόν διαφορά µεταξύ του νέου αποσβεσµένου κόστους και του καταβλητέου στη λήξη, επίσης 
αποσβένεται κατά την εναποµένουσα διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου µε τη χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου. Αν το περιουσιακό στοιχείο πρόκειται στη συνέχεια να αποµειωθεί, τότε 
το ποσό που καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 
Αποαναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων: Τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 
ενεργητικού ή το µέρος µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού), από-
αναγνωρίζονται όταν: 
 

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών ροών έχουν εκπνεύσει 

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο 
ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µια υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει 
πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό µορφή µιας σύµβασης µεταβίβασης, ή, 

• 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 όλους τους κινδύνους και τα οφέλη , αλλά έχει µεταβιβάσει τον 
έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. 

 
Όταν η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο 
στοιχείο του ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο 
βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό αυτό στοιχείο. Σε αυτή την 
περίπτωση η Εταιρεία επίσης αναγνωρίζει και µια υποχρέωση, όπου το µεταβιβαζόµενο 
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περιουσιακό στοιχείο και η υποχρέωση αποτιµώνται µε βάση  τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που η Εταιρεία έχει διατηρήσει. 
 
Η συνεχιζόµενη συµµετοχή, η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου, 
αποτιµάται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου του ενεργητικού, και 
του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. 
 
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε 
την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων παρέχονται στις παρακάτω 
σηµειώσεις: 
 

• Γνωστοποιήσεις για σηµαντικές υποθέσεις (Σηµείωση 2 (Β)) 

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

• Απαιτήσεις από πελάτες (Σηµείωση 16) 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια 
οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση όταν, και µόνον όταν, 
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που 
συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ένα πραγµατοποιηθέν 
«ζηµιογόνο γεγονός»), και το εν λόγω ζηµιογόνο γεγονός έχει αντίκτυπο στις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δύνανται να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Μια ένδειξη 
αποµείωσης ενδέχεται να περιλαµβάνει ενδείξεις ότι οι οφειλέτες ή οµάδα οφειλετών αντιµετωπίζει 
σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες, αθέτηση ή καθυστέρηση στις καταβολές τόκων ή κεφαλαίου, 
πιθανότητα ότι θα περιέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονοµική αναδιάρθρωση, όπου παρατηρήσιµα 
στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει µια µετρήσιµη µείωση των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
όπως µεταβολές στις καθυστερηµένες πληρωµές ή τις οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε 
τις αθετήσεις. 
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος: 
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, η 
Εταιρεία αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µεµονωµένα για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι σηµαντικά από µόνα τους, ή συλλογικά για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους . Σε περίπτωση 
που η Εταιρεία προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάποιο 
συγκεκριµένο στοιχείο, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε µια οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και 
τα αξιολογεί συλλογικά για αποµείωση.  
Τα περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται µεµονωµένα για αποµείωση και για τα οποία η ζηµιά 
αποµείωσης είναι, ή εξακολουθεί να είναι, αναγνωρισµένη, δεν περιλαµβάνονται σε συλλογική 
αξιολόγηση για αποµείωση. 
 
Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας υπολογίζεται 
ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της τρέχουσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (µε εξαίρεση τις µελλοντικές αναµενόµενες πιστωτικές 
ζηµίες που δεν έχουν ακόµα προκύψει). Η τρέχουσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 
ροών προεξοφλείται µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων. Εάν ένα δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την επιµέτρηση 
οποιασδήποτε ζηµίας αποµείωσης, είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο.  
 
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µε τη χρήση ενός λογαριασµού πρόβλεψης 
και το ποσό της ζηµίας απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα έσοδα από τόκους 
(καταγράφονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων) συνεχίζουν να 
προσαυξάνονται στη µειωµένη λογιστική αξία µε τη χρήση του επιτοκίου που χρησιµοποιείται για 
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την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών µε σκοπό τον υπολογισµό της ζηµίας 
αποµείωσης. Τα έσοδα από τόκους καταγράφονται ως µέρος των χρηµατοοικονοµικών εσόδων στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα δάνεια καθώς και οι συναφείς επιδοτήσεις παραγράφονται όταν δεν 
υπάρχει ρεαλιστική προοπτική µελλοντικής ανάκαµψης και όλες οι εγγυήσεις έχουν υλοποιηθεί ή 
έχουν µεταφερθεί στην Εταιρεία.  
Εάν, σε µεταγενέστερο έτος, το ποσό της εκτιµώµενης αποµείωσης αυξηθεί ή µειωθεί εξαιτίας ενός 
γεγονότος που συνέβη µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, τότε η προηγούµενη αναγνωρισθείσα 
ζηµία αποµείωσης αυξάνεται ή µειώνεται µε αναπροσαρµογή του λογαριασµού πρόβλεψης. Αν µια 
µελλοντική παραγραφή ανακτηθεί µεταγενέστερα, η ανάκτηση πιστώνεται ως µέρος των 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων, στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
(ii) ∆ιαθέσιµες προς πώληση χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις: Για τις διαθέσιµες προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις, η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς κατά 
πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η επένδυση ή µια οµάδα των επενδύσεων έχει υποστεί 
αποµείωση στη λογιστική της αξία. 
 
Στην περίπτωση των µετοχικών επενδύσεων σε µετοχικούς τίτλους που ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι 
προς πώληση, οι αντικειµενικές ενδείξεις ενδέχεται να περιλαµβάνουν µια σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω του κόστους της. Ως «σηµαντική» 
αξιολογείται µε βάση το αρχικό κόστος της επένδυσης και ως «παρατεταµένη» µε βάση την περίοδο 
κατά την οποία η εύλογη αξία ήταν κάτω από το αρχικό κόστος της. Όπου υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης, η σωρευτική ζηµία, που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και 
της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης της εν λόγω επένδυσης που 
προηγουµένως έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων, αφαιρείται από άλλα συνολικά 
έσοδα και απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οι ζηµιές αποµείωσης σε 
επενδύσεις µετοχικών τίτλων δεν αντιλογίζονται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Οι αυξήσεις 
στην εύλογη αξία τους µετά την αποµείωση, απεικονίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις: 
 
Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερος υπολογισµός υποχρεώσεων: Οι χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ∆ΛΠ 39 ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία στα αποτελέσµατα χρήσεως, στα δάνεια και τους δανεισµούς ή ως παράγωγα σε 
έγγραφα αντιστάθµισης κινδύνου, σε ισχύουσα αντιστάθµιση, κατά περίπτωση. Η Εταιρεία καθορίζει 
την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά την αρχική απεικόνιση. Όλες οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αρχικά απεικονίζονται στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση 
δανείων και δανείων, πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής. 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτελούνται από προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, 
δάνεια και δανεισµούς, τραπεζικές υπεραναλήψεις, συµβάσεις χρηµατοοικονοµικής εγγύησης και 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
 
Μεταγενέστερος υπολογισµός: Ο υπολογισµός των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
εξαρτάται από την ταξινόµησή τους ως ακολούθως:  
 
(i) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων: 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο εφόσον 
αποκτώνται µε σκοπό την πώληση στο άµεσο µέλλον. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν ορίζονται ως αντισταθµιστικά µέσα σε σχέσεις αντιστάθµισης, 
όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 39.  
 
Τα κέρδη ή ζηµίες από τις υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο,  
απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει προσδιορίσει οποιεσδήποτε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
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(ii) ∆άνεια: Όλα τα δάνεια και οι δανεισµοί καταχωρούνται αρχικά στο κόστος , ως εύλογη αξία του 
αντιτίµου που λαµβάνεται µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης που συνδέονται µε το δανεισµό. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα έντοκα δάνεια και δανεισµοί, υπολογίζονται στο αποσβεσµένο 
κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζηµίες απεικονίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται όπως και µέσω της 
διαδικασίας απόσβεσης µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  
 
Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση ή προσαύξηση 
κτήσης και τυχόν αµοιβές ή έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου. 
Η απόσβεση µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  
 
Αυτή η κατηγορία αφορά γενικά τα δάνεια και τους δανεισµούς. Περαιτέρω πληροφορίες 
εµπεριέχονται στις σηµειώσεις 22 και 27. 
 
Αποαναγνώριση: Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση, 
ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη, από τον ίδιο δανειστή αλλά µε 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους 
όρους µιας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και 
αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση, µε τη διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα να αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται, και το καθαρό ποσό 
απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, µόνο όταν η Εταιρεία έχει νοµικά το δικαίωµα 
προτίθεται να συµψηφίσει τα στοιχεία σε καθαρή βάση, ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και 
να τακτοποιήσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 
µ. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Το κόστος των ετοίµων και ηµιετοίµων 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 περιλαµβάνουν κόστη δανεισµού), και κόστος συσκευασίας. Το 
κόστος πρώτων υλών και ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των ετοίµων και ηµιετοίµων προϊόντων, είναι η εκτιµώµενη τιµή 
πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας, µείον 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, ενώ µειώσεις στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και ζηµιές αποθεµάτων, εξοδοποιούνται 
µέσα στην περίοδο στην οποία αυτές οι µειώσεις και η ζηµιές πραγµατοποιούνται. 
 
ν. Αποµείωση Αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Με την εξαίρεση της υπεραξίας η οποία ελέγχεται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση (31 
∆εκεµβρίου κάθε έτους), οι λογιστικές αξίες των λοιπών µη-χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων εξετάζονται για αποµείωση 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, καταγράφεται ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της 
εύλογης και της αξίας χρήσης. Εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης, είναι το ποσό που µπορεί να 
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ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής 
συναλλαγής, στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης, ενώ η αξία χρήσης είναι η τρέχουσα αξία των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου, και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  
 
Για τους σκοπούς του προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο 
χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές. Η µονάδα 
δηµιουργίας ταµειακών ροών αντιπροσωπεύει τη µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων που δηµιουργεί ταµειακές ροές που είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις ταµειακές 
εισροές που δηµιουργούνται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Κατά 
τη διαδικασία εξακρίβωσης του ότι οι ταµειακές εισροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή οµάδες 
περιουσιακών στοιχείων, είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες, έχει σαν συνέπεια η Εταιρεία να 
λαµβάνει υπόψη του πολλούς παράγοντες για τον προσδιορισµό του επιπέδου της µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης, της εµπορίας, της στρατηγικής 
παραγωγής, τους τρόπου λήψης αποφάσεων από τη ∆ιοίκηση σχετικά µε τη συνέχιση ή τη διάθεση 
των περιουσιακών στοιχείων, τη φύση και τους όρους των συµβατικών ρυθµίσεων, καθώς και την 
πραγµατική και προβλεπόµενη απασχόληση των στοιχείων αυτών. Με βάση τα παραπάνω, η Εταιρεία 
είναι σε θέση να προσδιορίσει τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ανά οµάδα προϊόντων. 
 

Κατά την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων που αντανακλά τις 
τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας µείον το κόστος 
διάθεσης, οι πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά λαµβάνονται υπόψη, ενώ αν δεν µπορεί να 
εντοπιστεί τέτοιου είδους συναλλαγή, τότε χρησιµοποιείται ένα κατάλληλο µοντέλο αποτίµησης. Οι 
υπολογισµοί αυτοί ενισχύονται από πολλαπλάσια αποτίµησης, εισηγµένες τιµές των µετοχών για τις 
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες ή άλλους διαθέσιµους δείκτες της εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία βασίζει τον υπολογισµό αποµείωσης σε προϋπολογισµούς και λεπτοµερείς προβλέψεις 
υπολογισµών, που καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην 
οποία εκχωρούνται τα µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία. Αυτοί οι προϋπολογισµοί και οι προβλέψεις 
υπολογισµών καλύπτουν γενικά µια περίοδο πέντε ετών, ενώ για µεγαλύτερες περιόδους, 
υπολογίζεται ένας µακροπρόθεσµος ρυθµός ανάπτυξης και εφαρµόζεται σε µελλοντικές ταµειακές 
ροές µετά το πέµπτο έτος. 
 
ξ. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 
 
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις, τα µετρητά στην τράπεζα, καθώς και τις λοιπές 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών, ως χρηµατικά 
διαθέσιµα. 
 
Για τη σύνταξη της κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα και χρηµατικά ισοδύναµα 
αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα και χρηµατικά 
ισοδύναµα όπως προσδιορίζονται παραπάνω. 
 
ο. Προβλέψεις για Αποζηµίωση προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 
 
Η Εταιρεία διατηρεί προγράµµατα καθορισµένων παροχών στην Ελλάδα, µε το κόστος των 
αποζηµιώσεων να προσδιορίζεται µε τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου αποτίµησης των 
εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Project Unit Credit Method). 
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, τα οποία 
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα από τα Αποτελέσµατα 
Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων περιουσιακών στοιχείων, δεν 
αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί 
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της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου), ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης 
παροχής. Τα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, το νωρίτερο 
µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της τροποποίησης και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του 
κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Περαιτέρω ανάλυση των προγραµµάτων 
περιλαµβάνεται στη σηµείωση 24. 
 
π. Προβλέψεις, Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νοµική ή θεσµική υποχρέωση, που 
απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον µπορεί να 
γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης. Όταν η Εταιρεία αναµένει κάποια πρόβλεψη 
να αποπληρωθεί, για παράδειγµα από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως 
ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, αλλά µόνο όταν είναι σχεδόν βεβαία. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, και προσαρµόζονται ώστε να 
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναµένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της 
υποχρέωσης.  
 
Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται 
προεξοφλώντας τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος, και όπου 
κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
και απατήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός και αν 
δεν υπάρχει πιθανότητα εκροής πόρων ή υπάρχει πιθανότητα εισροής πόρων αντίστοιχα. 
 
ρ. ∆ικαιώµατα εκποµπών αερίων ρύπων 
 
Τα δικαιώµατα εκποµπών αερίων ρύπων αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής 
υποχρέωσης, βάση της οποίας η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρέωση µόνο όταν οι εκποµπές αερίων 
ξεπεράσουν τα επιµεριζόµενα δικαιώµατα, κι έχει επιλέξει να επιµετρά την καθαρή υποχρέωση στη 
βάση της χρονικής περιόδου για την οποία έχει ανέκκλητο δικαίωµα επί των σωρευτικών 
δικαιωµάτων ρύπων που έχει λάβει. Τα δικαιώµατα που αποκτώνται πλέον των απαιτούµενων για 
την κάλυψη των ελλειµµάτων, αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις. Τα έσοδα που 
προκύπτουν από την πώληση των επιχορηγούµενων δικαιωµάτων εκποµπής, αναγνωρίζονται ως 
µείωση του κόστους πωλήσεων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία είχε υπερβεί τα εν λόγω 
δικαιώµατα και µέσα στην χρήση του 2017 κάλυψε πλήρως το έλλειµα του σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Σχετικά µε την περίοδο 2013 - 2020 και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιµάται ότι η Εταιρεία δεν θα αντιµετωπίσει σηµαντικά ελλείµµατα στα 
δικαιώµατα εκποµπής στο άµεσο µέλλον.  
 
Ε. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβεί σε εκτιµήσεις, 
αξιολογικές κρίσεις, και παραδοχές, προκειµένου να επιλέξει  τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε 
σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη των γεγονότων και των συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, 
αξιολογικές κρίσεις και παραδοχές, επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα 
τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους που βασίζονται σε 
προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης σχετικά µε τα επίπεδα των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 
 
Οι βασικές εκτιµήσεις που αφορούν το µέλλον και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά τα κονδύλια των 
οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, περιγράφονται παρακάτω. Η Εταιρεία µε βάση 
τις εκτιµήσεις της υπολογίζει τις παραµέτρους που είναι διαθέσιµες κατά την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο, οι υπάρχουσες συνθήκες και παραδοχές σχετικά µε τις 
µελλοντικές εξελίξεις, µπορούν να αλλάξουν λόγω των αλλαγών της αγοράς ή καταστάσεων που 
προκύπτουν και είναι πέρα από τον έλεγχο της. 
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1) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 
επισφαλείς απαιτήσεις, συναρτήσει της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη 
αναφορές από τη νοµική υπηρεσία για τις πρόσφατες εξελίξεις των υποθέσεων που διαχειρίζεται 
(Σηµείωση 16). 

 
2) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, οι προβλέψεις για φόρους εισοδήµατος βασίζονται σε εκτιµήσεις σχετικές 
µε τους φόρους που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνουν τον τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος για κάθε οικονοµικό έτος, την πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους που 
ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικές φορολογικούς ελέγχους, καθώς και την αναγνώριση 
µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η οριστικοποίηση των φόρων εισοδήµατος ενδέχεται να 
διαφέρει από τα σχετικά ποσά τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
3) Συντελεστές απόσβεσης και ωφέλιµες ζωές: 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύµφωνα µε την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους. 
Αυτές οι ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά ώστε να εξακριβωθεί το κατά πόσον η αρχική 
περίοδος συνεχίζει να είναι κατάλληλη. Οι πραγµατικές ωφέλιµες ζωές αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε διαφόρους παράγοντες, όπως η τεχνολογική 
καινοτοµία και τα προγράµµατα συντήρησης (Σηµείωση 2). 

 
4) Αποµείωση Ενσώµατων παγίων στοιχείων: 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
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. 

 
5) Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις: 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές ζηµίες, στο 
βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα συµψηφιστούν µε 
αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Η κρίση της διοίκησης απαιτείται για να καθορίσει το ποσό των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που µπορούν να αναγνωριστούν, µε βάση το πιθανό 
χρονοδιάγραµµα και το ύψος των µελλοντικών φορολογητέων κερδών, σε συνδυασµό µε τις 
µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σηµείωση 11. 

 
6) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού: 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστικές µελέτες, οι 
οποίες περιλαµβάνουν τη στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικά 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 προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους. 
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη Σηµείωση 24. 

 
7) Προβλέψεις για καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία:  

Η πρόβλεψη για την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων αποτελεί την καλύτερη 
εκτίµηση της διοίκησης, µε βάση τις ιστορικές τάσεις των πωλήσεων, την αξιολόγηση της ποιότητας, 
του όγκου και των τιµών πώλησης, και το κατά πόσο το απόθεµα κατά την ηµεροµηνία αναφοράς 
θα πωλείται κάτω του κόστους. 

 
ΣΤ. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν στις 5 Απριλίου 2017 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016.  
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3.   ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Α. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία την 
1η Ιανουαρίου 2016  και δεν επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας 
 
∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών 
στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 
είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές 
εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. 
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν 
αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία 'επιχείρηση'. 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες 
για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα 
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της 
καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των 
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. 
∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) "Γνωστοποιήσεις" 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας 
και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών 
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) "Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης" Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή 
της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση 
ενοποίησης.  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
ορισµένα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της 'προϋπόθεσης κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον 
'όρο απόδοσης' και τον 'όρο υπηρεσίας'. 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό 
του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο 
της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 
Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, 
που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 
συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου 
η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
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συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρία 
της οικονοµικής οντότητας. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 
∆ΠΧΑ. 
∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) 
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το 
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι 
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 
«Γνωστοποιήσεις - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 
∆ΛΠ 34. 
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 
στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 
Β. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και 
δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία  
 
Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία δεν είναι 
υποχρεωτικά για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. ∆εν υπάρχουν άλλα πρότυπα, τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόµα σε 
ισχύ, τα οποία αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Εταιρεία την τρέχουσα ή σε 
µελλοντικές περιόδους και σε συναλλαγές του προβλεπόµενου µέλλοντος. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και 
∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018). 
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 
καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 
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Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει 
τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 
κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 
προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική 
αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη 
µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.      
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019). 
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 
είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα 
ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής 
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε 
διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής 
αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 
λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) "Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές" (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2017). 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) "Γνωστοποιήσεις" (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017). 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που 
προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) "Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών" (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018). 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό χειρισµό 
σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά 
σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον 
αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να 
επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 
των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και 
να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση διευκρινίζει 
ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα 
πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει 
αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληρεί τον ορισµό 
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και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να  τεκµηριωθεί. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ε.Ε.. 
 Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η  ερµηνεία παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά µε το πως προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το 
πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν 
µια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται 
σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014-2016) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017)  
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε συγκεκριµένα 
∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.   
 ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» : Η τροποποίηση 
παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 
12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχή σε οντότητες που έχει κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη προς 
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
∆ΛΠ 28 «Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» : Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις 
ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αµοιβαία κεφάλαια, και 
οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις συµµετοχές σε 
συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
4.   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

  2016  2015 

    

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.083  1.148 

Ασφαλιστικές Εισφορές (Σηµ. 24) 288  274 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 11  9 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (Σηµ. 24) 18  23 

Σύνολο Μισθοδοσίας 1.400  1.454 

Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής (1.087)  (1.211) 

Κόστος Μισθοδοσίας που χρεώθηκε στις Λοιπές 
Λειτουργίες (Σηµ. 7) 313  243 

 
5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι Αποσβέσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

    

Αποσβέσεις Ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµ. 12) 781  768 

Αποσβέσεις Ασώµατων παγίων στοιχείων -  - 

Σύνολο Αποσβέσεων 781  768 

Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής (724)  (688) 

Σύνολο Αποσβέσεων που χρεώθηκαν στις Λοιπές 
Λειτουργίες (Σηµ. 7) 57  80 
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6.   ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Το κόστος πωλήσεων στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016   2015 

    

Μεταβολές αποθεµάτων ετοίµων, ηµιετοίµων και 
παραγωγής σε εξέλιξη 13  828 
Κόστος Αναλώσεων  Ά Υλών & λοιπών αναλώσιµων 
υλικών 8.240  7.398 

Κόστος εµπορευµάτων 1.871  1.781 

Πωλήσεις ρύπων -  (67) 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 4) 1.087  1.211 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 246  143 

Αποσβέσεις (Σηµ. 5) 724  688 

Ναύλα και λοιπά έξοδα µεταφορών 288  295 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 1.533  1.375 

Επισκευές και Συντηρήσεις 501  304 

Ασφάλιστρα 94  99 

Λοιπά έξοδα 74  29 

 14.670  14.084 

 

 
7.   ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016   2015 

    

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 4) 313  243 

Αµοιβές και παροχές τρίτων 124  144 

Αποσβέσεις (Σηµ. 5) 57  80 

Ναύλα και λοιπά έξοδα µεταφορών 18  29 

Φόροι - Τέλη 158  127 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 3  3 

Επισκευές και συντηρήσεις 27  30 

Ασφάλιστρα 13  11 

Λοιπά έξοδα 25  27 

 740  694 

 
 
Τα παραπάνω έξοδα αναλύονται σε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

    
Έξοδα διάθεσης 302  248 

Έξοδα διοίκησης 438  446 

 740  694 
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8. ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Οι καθαρές πωλήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

    

Πωλήσεις εµπορευµάτων 1.890  1.799 
Πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων 15.674  14.489 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 84  71 

Σύνολο 17.649  16.359 

 

 
9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α 
 

Τα λοιπά έσοδα – έξοδα εκµετάλλευσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

Έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις  -  130 
Εκπτώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
προηγουµένων χρήσεων 99  110 
Κέρδη από διάθεση παγίων 70  1 
Λοιπά έσοδα 1  10 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 170  251 

    Φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις (26)  (44) 
Ζηµιές από καταστροφή αποθεµάτων (202)  (240) 
Ζηµιές από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 
(Σηµ. 13) (1)  (6) 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (12)  (26) 
Λοιπά έξοδα (129)  (74) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (370)  (389) 

    
Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης καθαρά (200)  (138) 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 

Τα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα – έξοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

    
Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων (Σηµ. 22) (80)  (31) 

Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων (Σηµ. 27) (22)  (94) 

Τόκοι από εµπορικές υποχρεώσεις (13)  (54) 

Άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (2)  (2) 

Έξοδα που σχετίζονται µε χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (Σηµ. 23) (10)  (23) 

Τόκοι καταθέσεων -  - 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0  - 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα (127)  (204) 
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11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόστηκε για 
την εταιρεία στις χρήσεις 2016 και 2015 ήταν 29%.  
 
Ο φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 
 

Κατάσταση συνολικών εσόδων  

(Αποτελέσµατα Χρήσης) 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016   2015 

    

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 231  71 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 328  543 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος  558  614 

 
 
 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών 

Εσόδων 
 

1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016   2015 

    
Αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται 

µε την κατάσταση λοιπών συνολικών 

εσόδων της περιόδου: 

   

Καθαρό κέρδος / (ζηµία) αναλογιστικών 

κερδών - ζηµιών 9  (2) 

Αναβαλλόµενος Φόρος καταχωρηµένος 

απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα 9 
 

(2) 

 
 
 
Η συµφωνία της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος µε το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή 
του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων για τα έτη 2016 και 2015, συνοψίζεται 
ως εξής: 
 

 1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015 

    

Κέρδος / (Ζηµία) προ φόρων εισοδήµατος 1.911  1.239 

Φόροι υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή της εταιρείας 29% (2015: 29%) 554  359 

Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των φορολογικών 
συντελεστών -  219 

Φορολογική επίδραση µη εκπιπτόµενων δαπανών 18  36 

∆ιαφορά φόρου προηγούµενης χρήσης & λοιποί φόροι (14)  - 

Φόροι Εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος 558  614 
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Από το οικονοµικό έτος 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από 
νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955, 
επιπλέον λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης», όπως προβλέπεται από 
την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο  που διενεργείται από το Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
που εκδίδει την ελεγκτική γνώµη σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο θα εκδίδει 
στην εταιρεία «Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης», το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τον νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, εντός δέκα 
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα όλων των εταιρειών 
για τις οποίες υποβλήθηκε «Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης», για τη διενέργεια 
φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 
η Εταιρεία έχει υποβληθεί σε φορολογικό έλεγχο για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής 
συµµόρφωσης από τους νόµιµους ελεγκτές της σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994 και το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. 
 
Για τη χρήση 2016, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2016. 
Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Αναβαλλόµενος Φόρος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως εξής: 
 

 
Κατάσταση 

Οικονοµικής 
Θέσης 

 
Κατάσταση 
Συνολικού 

εισοδήµατος 

 31 ∆εκεµβρίου  1 Ιαν. – 31 ∆εκ. 

 2016  2015  2016   2015 

        

Ενσώµατα πάγια στοιχεία (3.478)  (3.413)  (65)  (453) 

Ασώµατα πάγια στοιχεία -  -  -  - 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 3  40  (37)  (27) 

Επενδύσεις σε ακίνητα (192)  (181)  (12)  (17) 

Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης 46  57  (11)  2 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 834  1.046  (212)  (48) 

Λοιπά 17  17  -  2 

Αναβαλλόµενος φόρος  στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος 

    (337)  (541) 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 

(2.771)  (2.434)     
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Οι αναβαλλόµενοι φόροι αναλύονται στη κατάσταση οικονοµικής θέσης ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 899  1.160 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.671)  (3.594) 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις (2.771) 

 
(2.434) 

 
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων έχει ως εξής: 
 

  

 2016  2015 

    

1η Ιανουαρίου (2.434)  (1.893) 

Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος (αποτελέσµατα χρήσης) (328)  (543) 
Φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων (9)  2 
31η ∆εκεµβρίου (2.771)  (2.434) 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο όταν υπάρχει ένα 
νοµικά κατοχυρωµένο δικαίωµα συγχώνευσης των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων µε τις 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
 
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 
Οι χρήσεις 2006 έως 2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Η εταιρία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 
ποσού € 160 για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν από τον 
φορολογικό έλεγχο των παραπάνω ανέλεγκτων χρήσεων. Η παραπάνω πρόβλεψη περιλαµβάνεται 
στο κονδύλι της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις». 
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα ενσώµατα πάγια αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

 
Γήπεδα - 
Οικόπεδα  Κτίρια  

Μηχανήµατα 
και 

µηχανολ. 
εξοπλισµός  

Μεταφορικά 
Μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός  
Άκινητοπ/σεις 
υπό εκτέλεση  Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ              

Την 31η ∆εκεµβρίου  2014            432    1.725            15.785                 281                130                    42          18.394  

Προσθήκες                -     -                   786                   80                  10                  200            1.076  

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές                -     -                   (18)               (14)                   -                       -                (32) 

Την 31η ∆εκεµβρίου  2015            432    1.725            16.553                 347                140                  242          19.438  

Προσθήκες                -    22  123  -  1  20  166 

Μεταφορές     55      (55)  - 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές                -     -                   (23)               (9)  (7)                     -                (39) 

Την 31η ∆εκεµβρίου  2016            432   1.747  16.708  338  134  207  19.566 

                    

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ              

Την 31η ∆εκεµβρίου  2014                -     (79)            (1.357)               (28)               (66)                     -           (1.529) 

Αποσβέσεις Χρήσης                -     (39)               (702)               (18)                 (9)                     -              (768) 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές                -     -                       1                     0                     -                       -                    1  

Την 31η ∆εκεµβρίου  2015                -     (118)            (2.058)               (45)               (75)                     -           (2.296) 

Αποσβέσεις χρήσης                -     (40)               (714)               (19)                 (9)                     -              (781) 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές                -     -                       1   7  0                     -    8 

Την 31η ∆εκεµβρίου  2016                -     (157)  (2.772)               (58)               (83)                     -    (3.070) 

              

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ              

Την 31η ∆εκεµβρίου  2015            432    1.607            14.495                 302                  65                  242          17.142  

Την 31η ∆εκεµβρίου  2016 432  1.589  13.936  281  51  207  16.496 
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Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 
Η καθαρή λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων που κατέχονται µέσω συµβάσεων χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 ήταν € 3.097 και € 3.238, αντίστοιχα και 
προκύπτει ως κατωτέρω:  
 

 
Μηχανήµατα & 

µηχ. Εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 
Σύνολο 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 3.366 13 3.379 

Προσθήκες χρήσεως 2015 - - - 

Αποσβέσεις χρήσεως 2015 (140) (1) (141) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 3.226 12 3.238 

Προσθήκες χρήσεως 2016 - - - 

Αποσβέσεις χρήσεως 2016 (140) (1) (141) 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 3.086 11 3.097 

 
Υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών επί των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για την εξασφάλιση τραπεζικού της δανεισµού, όπως 
αναφέρεται στη Σηµείωση 22. 
Επιπλέον υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών επί των παγίων περιουσιακών της 
στοιχείων για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισµού της µητρικής EL PACK Α.Ε., ύψους € 13,1 
εκατοµµυρίων. 
 

13. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 1.042  1.048 

Προσθήκες -  - 

Αποµείωση -  - 

Αποσβέσεις -  - 

Αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία (1)  (6) 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 1.041  1.042 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται σε ετήσια βάση στις 31 ∆εκεµβρίου στην εύλογη αξία τους 
από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο Ορκωτό Εκτιµητή, µε βάση µεθόδους που είναι συµβατές µε τα 
οριζόµενα στο ∆.Π.Χ.Α 13 σε συνδυασµό µε το ∆.Λ.Π. 40. 
Οι παραπάνω εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων, προσδιορίσθηκαν µε την µέθοδο των 
συγκριτικών στοιχείων (Comparative method). 
 

14. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Εγγυήσεις 86  85 

 86  85 
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15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Εµπορεύµατα -  - 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 499  512 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 669  1.028 

Ανταλλακτικά 102  144 

Υπολείµµατα & υποπροϊόντα 0  - 

Αναλώσιµα 71  63 

Υλικά & είδη συσκευασίας 3  5 

 1.344  1.752 
 

Το συνολικό κόστος των αποθεµάτων που περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων για τη χρήση που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, ανέρχεται στο ποσό των € 10,1 και € 10 εκατοµµυρίων, 
αντίστοιχα. 
 

16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Απαιτήσεις από πελάτες 5.138  4.286 

Μεταχρονολογηµένες επιταγές 2.092  2.093 

Γραµµάτια εισπρακτέα  1.201  1.201 

 8.431  7.580 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις (4.763)  (4.786) 

 3.668  2.794 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, εµπορικές απαιτήσεις συνολικού ποσού € 4.763 (31 ∆εκεµβρίου 2015: € 
4.786) έχουν αποµειωθεί. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κινήσεις της πρόβλεψης αποµείωσης των 
απαιτήσεων. 
 

  

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου  2014 (4.760) 

Επιβάρυνση αποτελεσµάτων (26) 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη - 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου  2015 (4.786) 

Επιβάρυνση αποτελεσµάτων (12) 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη 35 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου  2016 (4.763) 

 
Η Εταιρεία έχει θέσει συγκεκριµένα  κριτήρια  αξιολόγησης των εκτός Οµίλου πελατών της, τα οποία 
βασίζονται στην δραστηριότητα, το µέγεθος, τη λειτουργία και τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία του 
πελάτη. 
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Η εµπορική συνεργασία µε τους συγκεκριµένους πελάτες συνήθως προϋποθέτει είσπραξη των 
απαιτήσεων εντός 90 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης των εµπορευµάτων. 
 
Η ανάλυση της ενηλικίωσης των εµπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

   Μη 
ληξιπρόθεσµα 

υπόλοιπα 

 Σε καθυστέρηση  
 

Σύνολο   
<30 

ηµέρες  
31-60 

ηµέρες  
61-90 

ηµέρες  
>91 

ηµέρες 

            
            31 ∆εκ. 2016 8.431  1.347  45  0  0  2.276 

31 ∆εκ. 2015 7.580  586  19  10  22  2.157 
 
Στη σηµείωση 30 παρουσιάζονται αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο των εµπορικών απαιτήσεων, 
η ανάλυση της µεθόδου επιµέτρησης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών που 
είναι σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένοι. 
 

17. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    
Προκαταβολές σε προµηθευτές 1.624  1.412 

Προπληρωµένα έξοδα 34  35 

Αγορές υπό παραλαβή 116  - 

Προκαταβολές φόρων 118  117 

Προκαταβολές στο προσωπικό 12  12 

Λοιπές απαιτήσεις 3  - 

 
 1.907  1.576 

 

18. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 
 

   

 31 ∆εκεµβρίου  

 2016  2015  

     

Ταµείο 2  25  

Καταθέσεις σε τράπεζες 3  77  

 4  102  

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 
τραπεζών.  
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αποτελείται από 664.500 κοινές µετοχές αξίας € 3,25 έκαστη και 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 2.160 (31 ∆εκεµβρίου 2015: € 2.160). 
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20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 
Το τακτικό, τα αφορολόγητα και τα ειδικά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 
 
Τακτικό Αποθεµατικό 
Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία (Κ.Ν. 2190/1920), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
µεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα 
βιβλία τους, σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να ανέρχεται στο ένα τρίτο του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν δύναται να διανεµηθεί κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 το τακτικό αποθεµατικό ανέρχεται 
στο ποσό των € 439 (31 ∆εκεµβρίου 2015 € 408).  
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 
Τα «Αφορολόγητα Αποθεµατικά» περιλαµβάνουν αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων διατάξεων 

και νόµων ως κάτωθι : 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

N. 1262/82 562  562 

N. 1892/90 732  732 

N. 1828/89 1.308  1.308 

N. 2601/98 1.535  1.535 

N. 2648/98 679  679 

Λοιπά 522  522 

 5.338  5.338 

 

Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα αποθεµατικά αυτά, και ως εκ τούτου δεν έχει 
δηµιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο σε περίπτωση που 
αποφασιζόταν η διανοµή τους. 
 
Έκτακτα Αποθεµατικά 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, τα έκτακτα αποθεµατικά ανήλθαν στο ποσό των € 483, 
µετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα αποθεµατικά αυτά µπορούν να 
σχηµατιστούν από κέρδη που έχουν ήδη φορολογηθεί. 
 

21.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρόνο να διανέµουν 
σε µετρητά στους Μετόχους, ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, µετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και ορισµένων κερδών από την εκποίηση των µετοχών που 
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.148/1967. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται, 
αν η Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην 
περίπτωση αυτή, το µη διανεµόµενο µέρισµα µεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυµης εταιρείας  σε 
ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση. Η Εταιρεία υποχρεούται αυτό το 
αποθεµατικό, εντός τετραετίας από το σχηµατισµό, να το κεφαλαιοποιήσει, µε έκδοση νέων µετοχών 
που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους (παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967). Οι ανωτέρω 
διατάξεις της παρ. 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  
 
Επιπλέον, η ελληνική εταιρική νοµοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για 
την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν  το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας, όπως απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι ή µετά από αυτή την 
διανοµή θα γίνει µικρότερη από το κεφάλαιο πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών, και, 
 
β) ∆εύτερον, απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους, εάν το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, όπως απεικονίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας, είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των έκτακτων αποθεµατικών πλέον του 
υπολοίπου των κερδών εις νέον. 
 
∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα από την εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 
2015.  
 

22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

Οµολογιακά ∆άνεια 810  810 

Τραπεζικά ∆άνεια 368  506 

Μείον: βραχυπρόθεσµο µέρος (92)  (138) 

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις 1.086  1.178 

 
 
 

Τράπεζα  
 

Νόµισµα 
  Ποσό 

Σύµβασης 
 Λήξη  

Πρόγραµµα 

Αποπληρωµής 
 

Πραγµατικό 

Επιτόκιο 
 

31 ∆εκ. 

2016 
 

31 ∆εκ. 

2015 

               
α) Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε 

 € 
 

810  2022  
Εξαµηνιαίες 
πληρωµές 

 
Euribor + 

5,75% 
 810  810 

β) EFG Eurobank 
Εργασίας Α.Ε 

 € 
 

1.000  2020  
Εξαµηνιαίες 
πληρωµές 

 
Euribor + 

4,75% 
 368  506 

  
  

         

Σύνολο Μακροπροθέσµων ∆ανείων  1.178  1.316 

Μείον: Βραχυπρόθεσµο Μέρος  (92)  (138) 

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις  1.086  1.178 

 
Η εύλογη αξία των µακροπροθέσµων δανείων αναλύεται στην Σηµείωση 30. 
 
Α. Οµολογιακό ∆άνειο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
 
Στις 9 ∆εκεµβρίου 2015, η Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε. σύναψε σύµβαση οµολογιακού δανείου µε την 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, ύψους € 810 που χρησιµοποιήθηκε για την αναχρηµατοδότηση 
βραχυπρόθεσµου χρέους. 
 
Το οµολογιακό δάνειο, το οποίο εκδόθηκε στο σύνολό του την 15η Φεβρουαρίου 2016, έχει εξαετή 
διάρκεια, είναι από-πληρωτέο σε εξαµηνιαίες δόσεις και φέρει επιτόκιο διατραπεζικού δανεισµού 
«Euribor» πλέον περιθωρίου που κυµαίνεται σε ποσοστό 5,75%. 
 
Το οµολογιακό δάνειο θα είναι πλήρως, άνευ όρων, ανέκκλητα και από κοινού και εις ολόκληρο 
εγγυηµένο από την Εταιρεία και τη Μητρική της. 
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Το οµολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισµένο ως εξής: 
 
α) Πρώτη υποθήκη επί των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου της 
«Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε.», που εδρεύει στην περιοχή ∆αµάστα Φθιώτιδας. 
Οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις αφορούν εκχωρήσεις απαιτήσεων από συµβάσεις ασφάλισης και 
ενεχυριασµένους τραπεζικούς λογαριασµούς. 
 
Το οµολογιακό δάνειο περιείχε γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς 
περιορισµό, την αποτυχία να πραγµατοποιήσει τις πληρωµές στα πλαίσια της σύµβασης, εκκαθάριση, 
συγχώνευση, µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκποίηση σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων, 
εθελούσιες ή µη διαδικασίες διάλυσης ή εκκαθάρισης, µεταβολή της δοµής της πλειοψηφίας των 
µετόχων, cross default στο πλαίσιο άλλων συµφωνιών και υποχρεώσεων προς τις ελληνικές αρχές, 
καθώς και αλλαγή της χρήσης των προϊόντων του οµολογιακού δανείου, όπως ορίζεται. 
 
Το οµολογιακό δάνειο περιέχει επίσης οικονοµικές ρήτρες, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 
για τη διατήρηση της ελάχιστης αναλογίας καθαρού δανεισµού προς EBITDA και EBITDA προς έξοδα 
από τόκους. 
 
Β. Μακροπρόθεσµο ∆άνειο EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. 
 
Στις 27 ∆εκεµβρίου 2010, η Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε. σύναψε σύµβαση δανείου µε την Τράπεζα 
EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. έως € 1 εκατοµµύριο, για να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του 
κεφαλαίου κίνησης. Το δάνειο εκταµιεύθηκε πλήρως τον Ιανουάριο του 2011. 
 
Το δάνειο αναχρηµατοδοτήθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου του 2012, µε παράταση της αποπληρωµής έως 
31 ∆εκεµβρίου 2020. Τώρα, είναι από-πληρωτέο σε εξαµηνιαίες δόσεις και φέρει επιτόκιο 
διατραπεζικού δανεισµού «Euribor», πλέον περιθωρίου που κυµαίνεται σε ποσοστό 4,75%. 
 
Το 70% του συνολικού ποσού του δανείου είναι εγγυηµένο από την ελληνική κυβέρνηση. Η Εταιρεία 
καταβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση το 1% ετησίως επί του εγγυηµένου ποσού του δανείου ως 
ασφαλιστική δικλείδα. Το δάνειο είναι επίσης πλήρως, άνευ όρων, ανέκκλητα και από κοινού και εις 
ολόκληρο εγγυηµένα από τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
Το δάνειο είναι εξασφαλισµένο µε πρώτη υποθήκη επί των γηπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού 
εξοπλισµού του εργοστασίου της «Χαρτοποιία Φθιώτιδος Α.Ε» που εδρεύει στην περιοχή ∆αµάστα 
Φθιώτιδας και εκχώρηση απαιτήσεων από συµβάσεις ασφάλισης. 
 
Το δάνειο περιέχει ρήτρες, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, την αποτυχία να 
πραγµατοποιήσει τρεις συνεχόµενες πληρωµές στα πλαίσια της σύµβασης, εκκαθάριση, συγχώνευση, 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκποίηση σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων, εθελούσιες ή µη 
διαδικασίες διάλυσης ή εκκαθάρισης και αθέτηση στο πλαίσιο άλλων συµφωνιών. 
 
Τα έξοδα τόκων των µακροπροθέσµων δανείων για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 
2015, ανήλθαν στο ποσό των € 80 και € 31 αντίστοιχα (Σηµείωση 10). 
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκες και προσηµειώσεις 
υποθηκών επί των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της για ποσό € 1,8 εκατοµµύρια κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
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Το ετήσιο πρόγραµµα αποπληρωµής που απαιτείται να γίνει σε όλα τα δάνεια µετά την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 και 2015, έχει ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

∆ιάστηµα από 1 έως και 3 έτη 272  228 

∆ιάστηµα από 3 έως και 5 έτη 815  315 

Άνω των 5 ετών -  635 

 1.086  1.178 

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Η Εταιρεία έχει υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που προκύπτουν από µισθώσεις 
διαφόρων στοιχείων των ενσώµατων παγίων. Τέτοια στοιχεία είναι τα µηχανήµατα και τα µεταφορικά 
µέσα. 
Οι τρέχουσες συµφωνίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων λήγουν έως και το 2017. Οι όροι πληρωµών 
των συµφωνιών αυτών ποικίλουν από 36 έως 76 µήνες και οι σχετικές υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξοφλούνται σε µηνιαίες δόσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές φέρουν διαφορετικά 
επιτόκια, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συµβάσεις. Η πλειοψηφία των συµβάσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης περιλαµβάνει όρους αναπροσαρµογής του τιµήµατος και ανανέωσης. 
Οι πιο σηµαντικές υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στους όρους των συµβολαίων, εκτός από τις 
πληρωµές µισθωµάτων, είναι η συντήρηση και ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των 
όρων συµβολαίου, περιορισµοί στη µεταβίβαση του 50% της εταιρείας, καθώς και περιορισµοί στην 
αλλαγή της ∆ιοίκησης. 
 
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, αναλύονται 
ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    
Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 15  162 
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος (15)  (147) 
Μακροπρόθεσµο µέρος -  15 

 
 
Οι µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελαχίστων 
καταβολών κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 
Ελάχιστες 
Καταβολές 

 

Παρούσα 
αξία 

καταβολών 

    
Έως 1 έτος 15  15 

Μετά από 1 έτος και έως 5 έτη -  - 

Σύνολο ελαχίστων καταβολών 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 15  15 

Μείον: ποσά που αποτελούν 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα (0)  - 

Παρούσα αξία ελαχίστων καταβολών 
χρηµατοδ. µίσθωσης 15  15 
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 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
Ελάχιστες 
Καταβολές 

 

Παρούσα 
αξία 

καταβολών 

    
Έως 1 έτος 152  147 
Μετά από 1 έτος και έως 5 έτη 15  15 

Σύνολο ελαχίστων καταβολών 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 167  162 

Μείον: ποσά που αποτελούν 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5)  - 

Παρούσα αξία ελαχίστων καταβολών 
χρηµατοδ. µίσθωσης 162  162 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αναφέρονται σε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ανήλθαν 
την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, στο ποσό των  € 10 και € 23, αντίστοιχα (Σηµείωση 10). 
 

24. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Α. Σύνταξη:  
Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα συνταξιοδοτικά ταµεία που 
υποστηρίζονται από το κράτος. Κάθε εργαζόµενος απαιτείται να καταβάλλει ένα ποσό του µηνιαίου 
µισθού του στο ταµείο, σε συνδυασµό µε την επιχείρηση που επίσης καταβάλει ένα ποσό. Κατά την 
αποχώρηση του εργαζοµένου, το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι αρµόδιο για την καταβολή των 
συντάξεων των υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν έχει καµία νοµική ή άλλη υποχρέωση 
να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα χρήσης και ανήλθαν σε € 288 και € 274, αντίστοιχα (Σηµείωση 4). 
 
Β. Αποζηµιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού:   
Βάσει της ελληνικής εργατικής νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης, µε ποσό που υπολογίζεται βάσει του µισθού του 
εργαζοµένου, της προϋπηρεσίας του, καθώς και του τρόπου λήξης της εργασιακής σχέσης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε υπαιτιότητά τους, 
δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης των 
εργαζοµένων είναι ίση µε το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο σε περίπτωση απόλυσης τους. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει στα αποτελέσµατα χρήσης τις δεδουλευµένες παροχές κάθε περιόδου, µε 
αντίστοιχη αύξηση της υποχρέωσης για αποζηµίωση λόγω αποχώρησης. 

 
Οι κινήσεις της καθαρής υποχρέωσης που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
έχουν ως ακολούθως: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 195  212 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (23)  (44) 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες στην κατάσταση συνολικών 
εισοδηµάτων (32)  4 

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα (Σηµ. 4) 18  23 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 158  195 
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Ανεξάρτητοι αναλογιστές πραγµατοποίησαν εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, που 
απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλλει αποζηµιώσεις λόγω αποχώρησης. Οι 
λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, 
έχουν ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 9  9 

Κόστος περικοπής / διακανονισµού / τερµατικών παροχών 5  10 

Κόστος τόκων υποχρέωσης παροχών 4  4 

Έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος (Σηµ. 4) 

18  23 

      

Επανεκτίµηση (κερδών) / ζηµιών που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 

(32)  4 

Ποσό που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων 

(32)  4 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 
συνταξιοδότησης: 

   

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης 195  212 
Κόστος υπηρεσίας 14  19 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 4  4 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (23)  (44) 

Επανεκτίµηση αναλογιστικών (κερδών) / ζηµιών (32)  4 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 158  195 

 
Βασικές Υποθέσεις: 

 2016  2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,5%  2% 

Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου 
 

1,75%  
3,5% (Μηδενική 

έως το 2018) 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού 

1,75%  2% 

 

25.  ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν, εκτός από τη µητρική εταιρεία EL PACK Α.Ε., τις θυγατρικές 
της και την συγγενή της εταιρεία :  
α) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.  
β) Συγγενικά µέλη και οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη (σύζυγοι, τέκνα, κ.α.) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και µέλη της διαχείρισης. 
γ) Εταιρείες που συναλλάσσονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο, στις οποίες οι βασικοί µέτοχοι του 
Οµίλου, τα µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου του Οµίλου, ή / και τα εξαρτώµενα / συγγενικά µέλη τους, 
ασκούν τουλάχιστον σηµαντική επιρροή. 
 
Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε διευθυντές και διευθυντικά στελέχη για τη χρήση που έληξε  την 
31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, και που δεν περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας, ανήλθε στο ποσό 
των € 0. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε διευθυντικά στελέχη για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2016 και 2015 και η οποία περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας, ανήλθε στο ποσό 
των € 0. 
 



ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

(Τα ποσά σε όλους τους πίνακες και σημειώσεις είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

- 44 - 

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, έχουν ως ακολούθως: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2016 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  Αγορές Πωλήσεις 

EL PACK Α.Ε. - 2.217  13 9.600 

Σίγµα Πακ Α.Ε. 392 63  1.874 3.743 

Ανακύκλωση Φθιώτιδος Α.Ε. 430 14  2.443 25 

BelPack EOOD 719 3  - 1.890 

Euroglass OOD - -  - - 

Γιούλα Υαλουργική A.E. - 35  35 - 

ΕΠΕΣ Γ. ∆ραγούνης & ΣΙΑ Ο.Ε. 3 
 

-  8 - 

 1.544 2.333  4.374 15.257 

Β. ∆ιοίκηση: - -   - - 

    

 31 ∆εκεµβρίου 2015 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  Αγορές Πωλήσεις 

EL PACK Α.Ε. 2 3.528  192 8.578 

Σίγµα Πακ Α.Ε. 134 -  1.834 2.753 

Ανακύκλωση Φθιώτιδος Α.Ε. 159 -  676 30 

BelPack EOOD 14 3  2 1.790 

Euroglass OOD - 24  - - 

Γιούλα Υαλουργική A.E. - -  - - 

ΕΠΕΣ Γ. ∆ραγούνης & ΣΙΑ Ο.Ε. 4 -  9 - 

 313 3.555  2.713 13.151 

Β. ∆ιοίκηση: - -   - - 

 
26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

Προµηθευτές 2.736  4.952 

Επιταγές πληρωτέες 114  661 

Σύνολο 2.850  5.613 

 

27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις βάσει πιστωτικών ορίων που η εταιρεία διατηρεί σε 
διάφορα πιστωτικά ιδρύµατα. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστωτικών ορίων 
παρουσιάζεται παρακάτω:  

  
 

31 ∆εκεµβρίου  

 
 

2016  2015  

Τραπεζικά  δάνεια 19  170  

Factoring -  -  

Σύνολο 19  170  
 

Το µέσο ετήσιο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
∆εκεµβρίου 2016 και 2015, ήταν 8,4% και 9,5% αντίστοιχα. 
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Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
∆εκεµβρίου 2016 και 2015, ανήλθαν σε € 22 και € 94, αντίστοιχα, και περιλαµβάνεται στα Καθαρά 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα, στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (Σηµείωση 10). 
 

28. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Το ποσό των δεδουλευµένων και λοιπών βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων, που απεικονίζεται στις 
συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αναλύεται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Προκαταβολές πελατών 2.207  410 

∆εδουλευµένοι τόκοι 42  3 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 41  43 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία 289  322 

Φόροι – τέλη εκτός φόρου εισοδήµατος 250  346 

∆εδουλευµένα έξοδα  141  114 

Λοιπές υποχρεώσεις 3  8 
Σύνολο 2.973  1.245 

 
 
29. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
α) Εκκρεµείς δίκες και διεκδικήσεις: 
 
Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και διαδικασίες, στα πλαίσια της κανονικής 
λειτουργίας του. Η διοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας, εκτιµούν ότι όλες οι 
εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στη 
χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
  
β)  ∆εσµεύσεις: 
 
Εγγυητικές επιστολές και λοιπές εγγυήσεις: 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις καλής πληρωµής 
συνολικής αξίας € 650 σε συµβάσεις µε προµηθευτές. Πέραν αυτών, δεν έχει παράσχει άλλες 
εγγυήσεις υπέρ τρίτων. 
 
 
30. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
1. Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας 
 
Εύλογη αξία είναι το τίµηµα που θα εισπράττεται για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα 
πληρώνεται για το διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µια οµαλή συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων 
στην αγορά, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην 
υπόθεση ότι η συναλλαγή που λαµβάνει χώρα θα οδηγήσει σε πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή 
µεταβίβαση της υποχρέωσης στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, ή, 
ελλείψει της κύριας αγοράς, στην πιο συµφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την 
υποχρέωση. Η κύρια ή η πιο συµφέρουσα αγορά πρέπει να είναι προσβάσιµη από την Εταιρεία. 
 
Τα ποσά που εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης για τα µετρητά και 
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις, τα βραχυπρόθεσµα δάνεια, τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και 
δάνεια, τους προµηθευτές, τις δεδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τις 
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ενδοοµιλικές υποχρεώσεις και δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της 
βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι διαθέσιµες προς πώληση 
επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές και προνοµιούχες µετοχές, και συνεπώς δεν έχουν 
σταθερή ηµεροµηνία ωρίµανσης ή σταθερό επιτόκιο. Τα έντοκα δάνεια υπολογίζονται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η εύλογη αξία των δανείων µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο προσεγγίζει τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω του ότι το κυµαινόµενο επιτόκιο 
καθορίζεται από το πιστωτικό περιθώριο της Εταιρείας. Η εύλογη αξία των δανείων µε σταθερό 
επιτόκιο, βασίζεται σε διαπραγµατεύσιµες τιµές κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015, δεν υπήρξαν µεταφορές 
µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας, ούτε µεταφορές εντός και εκτός του 
επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις για τις οποίες η εύλογη αξία επιµετράται ή 
γνωστοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις, κατηγοριοποιούνται στην ιεραρχία της εύλογης αξίας, 
που περιγράφεται παρακάτω, µε βάση το κατώτερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικά για την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της: 
  

• Επίπεδο 1 – ∆ιαπραγµατεύσιµες τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε ενεργές αγορές για όµοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2 - Τεχνικές αποτίµησης, για τις οποίες όλα τα δεδοµένα που έχουν σηµαντική επίδραση 
στην εύλογη αξία είναι ορατά, είτε έµµεσα είτε άµεσα. 

• Επίπεδο 3 - Τεχνικές αποτίµησης που χρησιµοποιούν δεδοµένα που έχουν σηµαντική επίδραση 
στην εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

 
Για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
σε επαναλαµβανόµενη βάση, η Εταιρεία ορίζει κατά πόσο οι µεταφορές µεταξύ των επιπέδων της 
ιεραρχίας έχουν πραγµατοποιηθεί επανεκτιµώντας την κατηγοριοποίηση (µε βάση τις τεχνικές 
αποτίµησης που έχουν σηµαντικές επιδράσεις στην εύλογη αξία σαν σύνολο) στο τέλος κάθε 
περιόδου αναφοράς. 
 
2. 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 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015. Ως εκ τούτου, υπάρχει  ικανοποιητική 
διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Το ∆ιοικητικό 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. 
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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 ∆ιευθυντή, τον Γενικό 
∆ιευθυντή ή τον ∆ιευθύνοντα 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 ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο το αποφασίσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να παρέχονται ασφάλειες υπέρ των 
εταιρειών του Οµίλου της EL PACK Α.Ε. 
 
3. 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 € 13 για το 2016 (2015: € 15), ενώ αν τα επιτόκια 
µειώνονταν κατά 1%, τότε η επίδραση στην κατάσταση εισοδήµατος της Εταιρείας και στην καθαρή 
θέση των µετόχων, θα ήταν € 13 (2015: € 15). 

 
4. 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. 
 
5. ∆ιαχείριση 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. 
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 31 ∆εκεµβρίου 

 2016  2015 

    

Έντοκα δάνεια  (Σηµ. 22) 1.178  1.316 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  (Σηµ. 27) 19  170 

Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικής µίσθωσης  (Σηµ. 23) 15  162  

Μείον: χρηµατικά διαθέσιµα  (Σηµ. 18) (4)  (102) 

Καθαρός δανεισµός 1.209  1.546 

Ίδια κεφάλαια 13.770  12.395 

Ίδια κεφάλαια και καθαρός δανεισµός 14.797  13.941 

∆είκτης Μόχλευσης 8,1%  11,1% 

 
Καµία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση κεφαλαίου 
κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015. 
 
6. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
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 ∆εκεµβρίου 2016 και 31η ∆εκεµβρίου 2015 αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές 
συµβάσεις σε µη προεξοφληµένες τιµές. 

 

         31 ∆εκεµβρίου 2016 
Μέχρι 

3 
µήνες   

3 έως 
12 

µήνες   

1 έως 
5 

χρόνια   

Άνω 
των 5 
ετών   Σύνολο 

          

Έντοκα δάνεια -  92  1086  -  1.178 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 19  -  -  -  19 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 12  4  -  -  15 

Εµπορικές υποχρεώσεις 812  2.038  406  -  3.256 
Λοιπές χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις 681  2.292  -  -  2.973 

Φόροι εισοδήµατος -  244  -  -  244 

 1.524  4.671  1.492  -  7.687 
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         31 ∆εκεµβρίου 2015 
Μέχρι 

3 
µήνες   

3 έως 
12 

µήνες   

1 έως 
5 

χρόνια   

Άνω 
των 5 
ετών   Σύνολο 

          

Έντοκα δάνεια 46  92  543  635  1.316 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 25  145  -  -  170 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 50  102  15  -  167 

Εµπορικές υποχρεώσεις 956  4.657  731  -  6.344 
Λοιπές χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις 545  701  -  -  1.246 

Φόροι εισοδήµατος -  71  -  -  71 

 1.622  5.768  1.289  635  9.314 

 
 
31. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

      
 ∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
 
 
 
 
 

Αιγάλεω, 5 Απριλίου 2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                   
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

  
  

Αντώνιος Ευαγγ. Σπυράκης Κωνσταντίνος Γ. Κάββουρας 
Α.∆.Τ. ΑΒ 593784 Α.∆.Τ. AK 109762 

 

 

 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 
  
  

Ευστράτιος Σ. Ρέκας Χρήστος Β. Κιτσάκης 
Α.∆.Τ. ΑΚ 800630 Α.∆.Τ. ΑΜ 596248 

Α.Μ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 10909 Α' Τάξης 

 


