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1. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει, σήµερα σας υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (01/01-31/12/2016), καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως
αυτής όπως συντάχθηκαν βάση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταµειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σηµειώσεις), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες της “Εταιρείας Παιδικών Ενδυµάτων Α.Ε.”, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία και τις µεταβολές που επήλθαν στη χρήση 2016 σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, σηµαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που η εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσει κατά την επόµενη οικονοµική χρήση.

1.1. Απολογισµός για την κλειόµενη χρήση
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10.928 χιλ. € έναντι των 9.269 χιλ. € το 2015.
Αποτέλεσµα προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Στην παρούσα χρήση το Ebitda ανήλθε σε 1.508 χιλ. €, έναντι 565 χιλ. € της προηγούµενης χρήσης.
Καθαρά Αποτελέσµατα προ φόρων:
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 13 χιλ. € έναντι αυτών της προηγούµενης χρήσης που ήταν ζηµίες - 2.130 χιλ. €.
Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας:
Τα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ενεργητικού ανέρχονται σε ποσό 6 εκ. € περίπου και αντιστοιχούν
στο 40% του συνολικού ενεργητικού.
Αποθέµατα:
Τα αποθέµατα ανήλθαν σε 4.399 χιλ. € έναντι 4.533 χιλ. την προηγούµενη χρήση.
Απαιτήσεις και διαθέσιµα:
Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίµων του ενεργητικού ανέρχονται σε 4.416 χιλ. € που αντιστοιχούν σε ποσοστό 28% του συνολικού ενεργητικού.
Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση (ίδια προς ξένα κεφάλαια):
Το ποσοστό ιδίων προς ξένων κεφαλαίων για την εταιρεία ανήλθε σε -52% στην κλειόµενη χρήση έναντι
-51% που ήταν στην προηγούµενη χρήση.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα:
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν στη χρήση σε ποσοστό 25%, από 1.104 χιλ. € το
2015 σε 1.375 χιλ. € το 2016.
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Ίδια Κεφάλαια:
Τα Ίδια Κεφάλαια ποσού € -15.971 χιλ. αντιπροσωπεύουν ποσοστό -107% του συνολικού Παθητικού της
εταιρείας, έναντι ποσοστού -106% της προηγούµενης χρήσης.

1.2. ∆ιαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας για την κλειόµενη και την προηγούµενη χρήση.
Περιγραφή

Χρήση 2016

Πωλήσεις
Ίδια κεφάλαια
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συνολικά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Χρήση 2015

10.928.474

9.268.665

-15.971.051

-15.986.670

5.971.267

5.943.356

12.766

-2.130.097

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες υπολογιζόµενοι βάσει των µεγεθών της κλειόµενης και της συγκρίσιµης χρήσης.
Περιγραφή

2016

2015

Ερμηνεία

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού

57,85%

58,31%

δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν ενεργητικό.

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού

42,15%

41,69%

δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε πάγιο ενεργητικό.

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων

-51,75%

-51,44%

δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού

207,26%

205,93%

δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού

-107,26%

-105,93%

δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό

-254,49%

-254,10%

δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια

(Ίδια Κεφάλαια+Μακρ/σμές Υποχρεώσεις)/Πάγιο Ενεργητικό

170,07%

165,02%

δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

204,29%

186,94%

δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του με στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού

Συνολικό Εισόδημα προ φόρων/Σύνολο
Εσόδων

0,11%

-22,42%

απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά της έσοδα.

Συνολικό Εισόδημα προ φόρων/Ίδια Κεφάλαια

-0,08%

13,32%

απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας

Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις

60,71%

62,62%

απεικονίζει το περιθώριο μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

1.3. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την κλειόµενη χρήση
Η εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 106β του πτωχευτικού κώδικα για εξυγίανση.
Παρά την δυνατότητα διαγραφής υποχρεώσεων η εταιρία ανέλαβε να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της σε εργαζόµενους, πιστωτικά ιδρύµατα, ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισµούς, προµηθευτές, πιστωτές κλπ.
Ήδη η Εταιρία έχει αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε εργαζόµενους και τρίτους, τηρεί δε τις ρυθµίσεις
των υποχρεώσεων της στο ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
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Μέσα από πολύ αντίξοες συνθήκες στο επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον τόσο στο εξωτερικό
αλλά κυρίως στη χώρα µας, κατάφερε χωρίς παροχή ρευστότητας, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της και να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της.
Μέσα από την διαρκή αναζήτησή νέων αγορών, προϊόντων και προτάσεων κατάφερε να παραµείνει µεταξύ των µεγάλων στο χώρο του παιδικού ενδύµατος, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επαναφορά
των απολεσθέντων εσόδων µέσω ανοίγµατος νέων καταστηµάτων, επιλεκτική πώληση σε σηµεία χονδρικής και βελτιστοποίηση του προϊοντικού της µείγµατος.
Η παρατεταµένη οικονοµική απραξία εξ αιτίας των προβληµάτων προσαρµογής της χώρας στις απαιτήσεις των εταίρων της, διατηρεί το ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, µε αποτελέσµατα η καταναλωτική πίστη να διατηρείται σε αρνητικούς ρυθµούς.
Έχουµε την πεποίθηση ότι η εξοµάλυνση της αγοράς,σε συνδυασµό µε την επιτυχή αναδιάρθρωση του
τραπεζικού της δανεισµού, θα επιτρέψει στην εταιρία να εφαρµόσει το επενδυτικό πρόγραµµα ανάπτυξης
και διεύρυνσης των οικονοµικών της µεγεθών.

1.4. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τη χρήση 2016
Κίνδυνος αγοράς
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από συναλλαγές µε
προµηθευτές στην Κίνα και από την γενική οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα και έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους επιχειρηµατικότητας.
Κίνδυνος επιτοκίων
Λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει η εταιρία δεν εξοφλούνται κανονικά οι δόσεις
των δανείων, ενώ λογίζονται οι τόκοι για αυτά. Επίσης δεν πληρούνται οι δείκτες που αναφέρονται στις
δανειακές συµβάσεις για τα µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια. Λόγω της ένταξης στο άρθρο 106B δεν
υφίστανται κίνδυνος µέχρι να εκδοθεί η απόφαση της δικαιοσύνης να καταστούν τα µακροπρόθεσµα
οµολογιακά δάνεια απαιτητά από τις τράπεζες. Μετά από διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες έχει ήδη επιτευχθεί αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού και απεικονίζονται έτσι στις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις.
Επίσης λόγω του δανεισµού της εταιρείας υφίσταται κίνδυνος λόγω µεταβολής των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς
µπορούν να διακυµανθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά.
Η υπαγωγή στο άρθρο 106Β δεν µας επιτρέπει να προβλέψουµε τις ενδεχόµενες επιβαρύνσεις από µεταβολές επιτοκίων λόγω επαναδιαπραγµάτευσης των δανειακών συµβάσεων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι απαιτήσεις της εταιρείας για τη χρήση 2016 ήταν εξασφαλισµένες. Η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών απωλειών. Για όλες τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις που καλύπτουν το 100% του ύψους τους.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι ένα σηµαντικό µέρος των στοιχείων του ενεργητικού µπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το πρόβληµα ρευστότητας παρά την αύξηση των πωλήσεων στο 2016 δηµιουργεί θέµα βιωσιµότητας στην εταιρία και ανάγκασε την διοίκηση να διαπραγµατευτεί µε τις τράπεζες για την ρύθµιση των υποχρεώσεων της εταιρίας.
Εξάρτηση από προµηθευτές
Η εταιρεία συνεργάζεται µε πολυπληθή αριθµό προµηθευτών. ∆εν υφίσταται εξάρτηση από προµηθευτές.
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1.5. ∆ιάθεση αποτελεσµάτων
Η εταιρεία δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις βάσει των αρχών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Τα αποτελέσµατα βάσει ∆.Π.Χ.Α. µεταφέρονται στα Ίδια Κεφάλαια.
Για τη χρήση 2016 δεν προτείνεται µέρισµα προς τη Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων καθότι τα ίδια
Κεφάλαια της εταιρείας ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της χρήσης.

1.6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών µε την εταιρεία. Εφόσον συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη δεν υφίστανται, στον πίνακα εµφανίζονται οι
συναλλαγές (αµοιβές) των βασικών διευθυντικών στελεχών.

31/12/2016

31/12/2015

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

-

-

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

-

-

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη

-

-

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη

-

-

120.386

85.616

25.216

19.078

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών
Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά
Στελέχη
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη

312.702

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη

192.316
-

-

1.7. Λοιπές πληροφορίες
Κατεχόµενα χρεόγραφα
Η εταιρεία την 31/12/2016 κατέχει µετοχές της εταιρείας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 51,3 χιλ €.
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
Η εταιρεία δεν κατείχε την 31.12.2016 συνάλλαγµα.
Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί έσοδα από την αγορά του εξωτερικού.
Ακίνητα
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της κτίριο και οικόπεδο στο Περιστέρι.
∆ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της δεν έχει αναπτύξει τον Τοµέα ερευνών και ανάπτυξης.
Ύπαρξη υποκαταστηµάτων
∆εν υπήρξαν µεταβολές το 2016 στα τµήµατα της εταρείας και σε άλλα οργανωτικά θέµατα.
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Η εταιρεία κατά την 31/12/2016 διέθετε 17 υποκαταστήµατα.

Περιβαλλοντολογικός απολογισµός
Η λειτουργία και η συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της εταιρείας έγινε µε ιδιαίτερη σηµασία
σε περιβαλλοντολογικά θέµατα.

Κοινωνικός απολογισµός
Προσωπικό
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στη χρήση 2016 123 άτοµα.
Πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες επιµορφώσεις και οι αρµόζουσες εκπαιδεύσεις. Επίσης µε ευαισθησία αντιµετωπίζονται και θέµατα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

Ποθητός Στασινόπουλος

Απόστολος Μαστρόκαλος

Βασίλειος Βελέντζας

Α.∆.Τ. ΑΚ 034156

Α.∆.Τ. ΑΒ 277339

Α.∆.Τ. ΑΒ 259215

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας <<ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> , 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, που
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 καταλληλόλητας 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.
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Βάση για Γνώµη Ε̟ιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνεται και η αξία των
ακινήτων της εταιρείας € 4.050.068, που έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία µε βάση έκθεση επαγγελµατία εκτιµητή σε παλαιότερη χρήση. Η εταιρεία δεν έχει πραγµατοποιήσει νεώτερους ελέγχους
επαναπροσδιορισµού της αξίας τους προκειµένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία υπολείπεται
της ανακτήσιµης αξίας τους. Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια προκειµένου να επαληθεύσουµε την εύλογη αξία των ακινήτων και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή αποτίµηση των εν΄ λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων.

Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από την επίπτωση του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση
για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας <<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> 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.

Έµφαση Θεµάτων
Η εταιρεία κατά την 31.12.2016 εµφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και καταρχήν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του κωδ. ν 2190/1920. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι
στις 31.03.2017 έχει υπογράψει κατ’ αρχήν συµφωνία (MoU) µε τις πιστώτριες τράπεζες το οποίο
όταν υλοποιηθεί θα έχει σαν αποτέλεσµα η λογιστική καθαρή θέση να µετατραπεί σε θετική.
Στην παράγραφο 9.6 των σηµειώσεων που αναφέρονται στα µεταγενέστερα γεγονότα γίνεται σχετική
αναφορά και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
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Λαµβάνοντας υπόψιν ότι η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ΄εφαρµογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 2(µέρος Β)του
Νόµου 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά την γνώµη µας η έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο
αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2016.
β) Με βάση την γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο µας, για την <<ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Παλαιό Φάληρο, 08 Αυγούστου2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261
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3. Γενικές πληροφορίες
3.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία
3.1.1.Επωνυµία
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, αφορούν την εταιρεία µε την επωνυµία “Εταιρεία Παιδικών Ενδυµάτων
Α.Ε.”.

3.1.2.Έδρα
Η εταιρεία έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1995 και η έδρα της
βρίσκεται στο ∆ήµο Περιστερίου Αττικής [τηλ. 210.5748916, fax 210.5719986, e-mail info@alouette.gr].

3.1.3.Αντικείµενο και δραστηριότητες
Συνοπτικά το αντικείµενο και οι δραστηριότητες της εταιρείας:
−

Κύρια η παραγωγή, αλλά και η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η αγορά από το εσωτερικό και η διάθεση µε κέρδος (εµπορία) στην Ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) ενδυµάτων, ιδία δε
παιδικών και κάθε άλλου εµπορεύσιµου είδους ή κάθε συναφής εργασία που έχει σχέση µε τα είδη ένδυσης γενικώς (ενδεικτικά υποδηµάτων, παιχνιδιών, διάφορων αξεσουάρ).
Για την εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού της η εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε ανάπτυξη επιχειρήσεων και να δραστηριοποιείται σε κάθε γενικά τοµέα (βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό, εµπορικό και παροχής
υπηρεσιών) που έχει σχέση µε τα ενδύµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής ενδυµάτων µε
το σύστηµα φασόν (για λογαριασµό τρίτων – οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού) ή της ανάθεσης σε τρίτους παραγωγής ενδυµάτων µε το ίδιο σύστηµα για λογαριασµό της ανώνυµης εταιρείας.

−

Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται µε τους
ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς και η κάθε µορφής συνεργασία µε αυτούς τους οίκους.

−

Η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηµατικά σχήµατα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και

−

Γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού
σκοπού.

3.1.4.∆ιάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της λήγει το 2020.
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί µόνο
απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων, µε καταστατική απαρτία και πλειοψηφία.

3.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις
3.2.1.Οικονοµικές καταστάσεις
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας.

3.2.2.Περίοδος και νόµισµα
Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση από 1/1/2016 µέχρι 31/12/2016. Τα ποσά εµφανίζονται σε
αυτές σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν την περίοδο 1/1/2015 –
31/12/2015. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και σε αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3.2.3.Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Έχουν εφαρµοστεί στο σύνολό τους όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε ισχύ στη χρήση 2016.

3.2.4.Συνέχιση της δραστηριότητας
Η εταιρεία είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια και κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106Β το 2011 του N.
3588/2007 προκειµένου να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Η συµφωνία επικυρώθηκε µε την
υπ’αριθµ.1264 την 10.12.2013. Αν και η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης εξακολούθει να εµφανίζει αρνητικά κεφάλαια την 31.12.2016. Ωστόσο, η ∆ιοίκηση της εταιρείας είναι αποφασισµένη να
προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Ήδη η εταιρεία έχει προβεί σε συµφωνία µε τις τράπεζες για τη αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισµού,πράγµα που θα βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες της δραστηριότητας της. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

3.2.5.Ακριβοδίκαιη εικόνα
Η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια
την οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της εταιρίας.

3.2.6.∆οµή σηµειώσεων
Οι Σηµειώσεις είναι οργανωµένες συστηµατικά, µε τρόπο που ο αναγνώστης να µπορεί µε ευχέρεια να
αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυµεί. ∆οµούνται σε κεφάλαια των οποίων η σειρά και το περιεχόµενο
έχουν ως εξής:
−

Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισµένες γενικές πληροφορίες που πηγάζουν
από το ∆.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων”.

−

Οικονοµικές Καταστάσεις: Εµφανίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

−

Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται.

−

Κίνδυνοι: ∆ίνονται ορισµένες βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους κατά κατηγορία

−

Ανάλυση υπολοίπων οικονοµικών καταστάσεων: Αναλύονται τα υπόλοιπα της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.

−

Γνωστοποιήσεις: Παρέχονται όλες οι γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

−

Λοιπές γνωστοποιήσεις: Παρέχονται γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από άλλες αρχές, εκτός εκείνων που επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

3.2.7.Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. Το ανώτατο
όργανο της εταιρίας για την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία έχει δικαίωµα τροποποίησής τους.
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4. Οικονοµικές Καταστάσεις
4.1 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής θέσης
Σηµειώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άύλα στοιχεία ενεργητικού
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

7.1.1

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31.12.2015

5.971.267
0
86.022
0
218.507
6.275.796

5.943.356
0
110.456
0
237.553
6.291.365

4.398.899
2.937.766
878.754
51.300
347.757
8.614.475

4.532.878
2.916.575
722.840
51.300
576.907
8.800.501

14.890.271

15.091.865

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

2.898.000
1.732.125
644.623
-21.245.800
-15.971.051

2.898.000
1.732.125
641.771
-21.258.566
-15.986.670

7.2.1
7.2.2

23.541.026
388.391

23.190.080
388.391

7.2.3
7.2.4

378.007
2.337.011
26.644.435

378.007
2.411.955
26.368.434

7.2.5

7.2.6

1.468.466
0
0
1.534.011

1.468.359
0
0
1.984.635

7.2.7

1.214.411

1.257.107

4.216.887

4.710.101

30.861.322

31.078.535

14.890.271

15.091.865

7.1.2
7.1.3

7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

31.12.2016
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4.2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Σηµειώσεις
Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Συνολικά έσοδα προ φόρων
Φόροι
Συνολικά έσοδα µετά φόρων

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

10.928.474
4.293.316
6.635.159
774.555
420.543
5.186.699
439.733
1.362.738
25.216
1.375.188
12.766
0
12.766

9.268.665
3.464.840
5.803.826
214.164
395.519
4.878.066
1.789.991
-1.045.585
19.078
1.103.591
-2.130.097
0
-2.130.097

01.01 31.12.2016
0
0
12.766

01.01 31.12.2015
0
0
-2.130.097

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών
εσόδων
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Υπολογισµός EBITDA

01.01 - 31.12.2016

Συνολικά έσοδα µετά φόρων
Πλεόν :
Φόροι
Χρεωστικοί Τόκοι
Αποσβέσεις
Μερικό Σύνολο
Μείον Έκτακτα Αποτελέσµατα
EBITDA

Σηµειώσεις

01.01 - 31.12.2015

12.766

-2.130.097

0
1.375.188
119.638
1.507.592

0
1.103.591
101.230
-925.277

1.507.592

-1.489.991
564.714

ⁱ

Σηµείωση:
Τα έκτακτα αποτελέσµατα χρήσης 2015 € 1.489.991 αφορούν σε επιβαρύνσεις από συµφωνίες δανείων και τόκους προηγούµενων
χρήσεων €1.313.150,13 και λοιπά έξοδα (πρόστιµα, προσαυξήσεις φόρων
- εισφορών κ.λ.π.) € - 176.840,39.
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4.3 Κατάσταση των Ταµειακών Ροών
1/1-31/12/2016

1/131/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
10.910.383

9.471.709

(11.041.634)

(9.101.613)

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

0

0

Τόκοι πληρωθέντες

0

0

(131.251)

370.096

(123.116)

(43.347)

0

0

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(πληρωµές) για απόκτηση/πώληση ενσ. και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες

25.216

19.078

(97.901)
0

(24.269)
0

Εξοφλήσεις δανείων

0

0

Μερίσµατα πληρωθέντα

0

0

Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων

0

0

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

0

0

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

(229.152)

345.826

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

576.907

231.081

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

347.757

576.907
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4.4 Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων
Αποθεματικά
εύλογης
αξίας
2.898.000
1.732.125
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους χρήσης 1/131/12/2016
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2015
Άυξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό
Αγορά /πωλήσεις ιδίων μετοχών
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Αποτελέσματα
σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

641.771

(21.258.566)

(15.986.670)
12.766
0
0
2.852
0
15.618
(15.971.051)

0
0

0
0

0
0

12.766
0

0
0
0
2.898.000

0
0
0
1.732.125

2.852
0
2.852
644.623

0
12.766
(21.245.800)

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων
Αποθεματικά
εύλογης
αξίας
2.898.000
1.732.125

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους χρήσης
1/1-31/12/2015
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2014
Άυξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό
Αγορά /πωλήσεις ιδίων μετοχών
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

Λοιπά
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

599.659

(19.128.468)

(13.898.684)
(2.130.097)
0
0
0
42.112
(2.087.986)
(15.986.670)

0
0

0
0

0
0

(2.130.097)
0

0
0
0
2.898.000

0
0
0
1.732.125

0
42.112
42.112
641.771

0
(2.130.097)
(21.258.566)

5 Λογιστικές αρχές
5.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη
∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.
Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η αρµόδια
επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων, αρχών και

παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού,

την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων
στις οικονοµικές καταστάσεις.
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
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5.2 Βασικές λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν
και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

5.2.1

Λειτουργικοί τοµείς

Ως λειτουργικός τοµέας για την εταιρεία θεωρείται κάθε συστατικό µέρος του οποίου τα αποτελέσµατα
εξετάζονται τακτικά από τη ∆ιοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων
στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του.
Η εταιρεία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα».

5.2.2

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α..
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης:
−

τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος,

−

τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και

−

τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες.

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

5.2.3

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από:
α) το αρχικό κόστος και τυχόν , β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε
ειδικές περιπτώσεις.
Το Αρχικό Κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει: α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης , β) τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική γ) τυχόν κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, δ) εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, η
κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισµός». Παρακολουθούνται, µετά την αρχική
απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων α) Εδαφικές εκτάσεις,
β) κτίρια, γ) µηχανήµατα.
Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης.
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο που γίνεται λόγος για τις γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις».
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5.2.4

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Έξοδα ανάπτυξης
Τα έξοδα ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως ασώµατες ακινητοποιήσεις, αφορούν έξοδα που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και δοκιµές
νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και είναι πιθανό να προσφέρουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό της εµπορικής βιωσιµότητας τους και εφόσον το κόστος µπορεί
να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία.
Τα υπόλοιπα, εκτός των ανωτέρω, έξοδα ανάπτυξης όπως και τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν
έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώµατες ακινητοποιήσεις σε µεταγενέστερη οικονοµική χρήση.
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής µεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναµενόµενων
ωφελειών του προϊόντος.
Τα έξοδα ανάπτυξης της εταιρείας που έχουν αναγνωριστεί ως ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν
προϊόντα ή παραγωγική διαδικασία που είναι επακριβώς καθορισµένα και οι δαπάνες που αντιστοιχούν
σε αυτά µπορεί να εξατοµικευτούν και να υπολογιστούν αξιόπιστα.
Η διοίκηση αναγνωρίζει ένα έξοδο ως έξοδο ανάπτυξης εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:
−

Μπορεί να αποδειχθεί η δυνατότητα τεχνικής αξιοποίησης του προϊόντος ή της διαδικασίας

−

Η εταιρεία προτίθεται να παράγει και να εµπορευθεί ή να χρησιµοποιήσει το προϊόν ή την διαδικασία

−

Μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει αγορά για το προϊόν ή τη διαδικασία ή ότι αυτά θα είναι χρήσιµα για
την εταιρεία στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αντί να πωληθούν και

−

Υπάρχουν επαρκείς πόροι, ή µπορεί να αποδειχθεί η διαθεσιµότητα τους για την ολοκλήρωση του
προγράµµατος και την εµπορία ή χρήση του προϊόντος ή της διαδικασίας.

Τα έξοδα ανάπτυξης δεν υπερβαίνουν το ποσό που πιθανολογείται ότι θα καλυφθεί από τα σχετικά µελλοντικά οφέλη (οικονοµικά) µετά την αφαίρεση των περαιτέρω δαπανών ανάπτυξης του σχετικού κόστους παραγωγής και των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που συνδέονται άµεσα µε την εµπορία του
προϊόντος.

5.2.5

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµούνται σε κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό
για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
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−

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση.

−

Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη
αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στα αποτελέσµατα.

Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας
του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το
τέλος της περιόδου αναφοράς.
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
−

Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.

−

Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν
προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού,
αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.

−

Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.

−

Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.

−

Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το
κράτος,

−

Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή
άλλων χρηµατοοικονοµικών πάγιων στοιχείων.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία
τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και συναλλαγµατικά κέρδη
και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την
περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση
ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγµατικές συνθήκες του εκδότη.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για:
−

Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση

−

Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς.
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−

Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου
χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης.

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
µείον τα έξοδα που είναι άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την έκδοση του µέσου ή η εύλογη αξία του
στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα έξοδα δανεισµού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, µέχρι αυτά να είναι έτοιµα
για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιµα για πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή
λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω
σκοπό, µειώνουν αντίστοιχα τα κόστη δανεισµού που κεφαλαιοποιούνται.
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισµού (τόκοι και συναφή έξοδα) µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της περιόδου
που αυτά πραγµατοποιούνται.

5.2.6

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στο κόστος κτήσης τους και στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία τους. Το κόστος για τα αγαθά που αγοράζονται από τρίτους, προσδιορίζεται από
την τιµολογιακή αξία του αγαθού πλέον κάθε άµεσο έξοδο που αφορά το αγαθό µέχρι αυτό να παραληφθεί στη συγκεκριµένη κατάσταση και στο συγκεκριµένο χώρο που αυτό βρίσκεται κατά την αποτίµηση. Το κόστος των προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος
όπου είναι δυνατός ο προσδιορισµός του και τα γενικά βιοµηχανικά ή άλλα έξοδα, που χρειάστηκαν ώστε
το προϊόν να φθάσει στο συγκεκριµένο χώρο και στη συγκεκριµένη κατάσταση κατά το χρόνο της αποτίµησης. Το κόστος υπολογίζεται µε τη χρήση της µέσης σταθµικής µεθόδου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία απεικονίζει την εκτιµούµενη αξία πώλησης του αγαθού µείον τα εκτιµούµενα κόστη διάθεσής του.
Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Ως εκ τούτου η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του αποθέµατος
που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που
τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης.

5.2.7

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην
είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της
αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η ζηµία αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό
στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα εφόσον η ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό
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που παραµένει στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζηµία
αποµείωσης επί ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου µειώνει το πλεόνασµα αναπροσαρµογής για εκείνο το περιουσιακό στοιχείο.
Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση µεταξύ της εύλογης αξίας
του στοιχείου ενεργητικού (µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς
υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να
συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών).

5.2.8

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται
σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

5.2.9

Ίδιες µετοχές

Οι ίδιες µετοχές όταν κατέχονται από την Εταιρεία, εµφανίζονται στο κόστος κτήσης (καταβληθέν τίµηµα
πλέον δαπάνες απόκτησης) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση, ακύρωση ή διάθεση
των ιδίων µετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσµα προκύπτει αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.

5.2.10 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στους εργαζόµενους περιλαµβάνουν:
- Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, συµµετοχή στα κέρδη
- Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, από το τέλος της περιόδου
αναφοράς στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει
το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της
(προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών
πληρωµών ή σε επιστροφή.
Στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κατά επέκταση οι αµοιβές
τους, µεταξύ άλλων και ως συµµετοχή στα κέρδη της εταιρείας αντιµετωπίζονται ως βραχυπρόθεσµες
παροχές που αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες.

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως:
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται, όταν µια επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα είτε:
−

Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης

−

Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσµα µιας προσφοράς που
γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση. (∆εν υφίστανται για την εταιρεία)

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση
δεσµεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να
βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά
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Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, τότε αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών
οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως
ενδεχόµενη υποχρέωση.

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται
στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κτλ.).
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών – Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί.
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως
και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση
την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σε
αυτόν για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται για την ηµεροµηνία αναφοράς. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισµένες
υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης.

5.2.11 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
−

Υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων.

−

Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης.

−

Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίµησης
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
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5.2.12 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν
από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή.
Εταιρεία ως εκµισθωτής
Η εταιρεία δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές συµβάσεις.
Εταιρεία ως µισθωτής
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ
της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και
της διάρκειας µίσθωσης τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη τους αξία.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

5.2.13 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα
φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι
φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους
που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν
ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν.
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Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή
στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά
συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα).
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.

5.2.14 Κρατικές επιχορηγήσεις
Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος µε την µορφή µεταβίβασης πόρων σε µία
επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις που λόγω της
µορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο για τις οποίες δεν
είναι δυνατός ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης.
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό
όρο, ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο
να αποκτήσει µακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν επίσης να ορίζονται και πρόσθετοι
όροι αναφορικά µε το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή µε την χρονική περίοδο στην
οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.
Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσµατα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται µε την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α)
Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους
όρους της επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού λογίζονται ως αναβαλλόµενο έσοδο και αποσβένονται ανάλογα µε την απόσβεση των παγίων που αφορούν στα αποτελέσµατα.

5.2.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα τα
οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή.
Το έσοδο από πώληση αγαθών αναγνωρίζεται, όταν:
−

η οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών·

−

η οικονοµική οντότητα δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχο επί των πωληθέντων αγαθών·

−

το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία·

−

πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και

−

οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε σχέση µε τη συναλλαγή,
µπορούν να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.
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Η εκτίµηση του αν µια οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη
της κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της συναλλαγής.
Παροχή υπηρεσιών:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους:
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
Μερίσµατα:
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος. Στις οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται έσοδα
από µερίσµατα.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται
άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί τµήµα του κόστους
του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον οικονοµικά οφέλη και µπορεί να
αποτιµηθεί αξιόπιστα.

5.2.16 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

5.2.17 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης όταν η
διανοµή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

5.3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και
τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων
πληροφοριών.
Η σηµαντική αλλαγή στις οικονοµικές καταστάσεις – όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 1.4 της
Έκθεσης του ∆.Σ είναι ότι παρά την ένταξη της εταιρείας στο άρθρο 106 Β του Ν.3588/2007 του πτωχευτικού κώδικα οι δανεικές υποχρεώσεις της εταιρείας απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
αφού η εταιρεία ήρθε σε συµφωνία µε τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων της σε µακροπρόθεσµη βάση.
Αναφέρεται επίσης ότι για λόγους οικονοµικής εξυγίανσης σε παλαιότερη χρήση (2014) επανεκτιµήθηκε η
αξία των αποθεµάτων µε αποτέλεσµα να επηρεασθούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της χρήσης 2014.
Για τον ίδιο λόγο στην προηγούµενη χρήση 2015 επηρεάσθηκαν σηµαντικά τα αποτελέσµατα από την
λογιστικοποίηση και επανεκτίµηση των οφειλόµενων ποσών δανείων και τόκων από προηγούµενες χρήσεις.
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2016
27

Γενικότερα οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12
µήνες αφορούν:

5.3.1

Φόροι εισοδήµατος

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο
εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός
του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον
τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της.

5.3.2

Εξέταση για τυχόν αποµείωση περιουσιακών στοιχείων

Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ανακτήσιµη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του. Ο προσδιορισµός της αξίας λόγω χρήσης γίνεται βάσει σχετικών ελέγχων αποµειώσεων.

5.3.3

Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων

Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων.

5.3.4

Ανάκτηση των απαιτήσεων

Όταν η εταιρεία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σ’ αυτήν ποσά, σχηµατίζει πρόβλεψη για την αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται από
τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό
της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα (Λειτουργικά έξοδα).
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6 Κίνδυνοι
6.1 Γενικά για τους κινδύνους
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω εντεταλµένων στελεχών της Γενικής και Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης:
−

θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες και ρυθµίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).

−

καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.

−

µεριµνά ώστε η εταιρεία να διαθέτει την απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση
των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία του.

Ήδη έχει αναφερθεί στην έκθεση του ∆.Σ (παράγραφος 1.4) και στην παρούσα έκθεση (παράγραφος 5.3)
για τους χειρισµούς στις διαπραγµατεύσεις και απεικόνισης των δανεικών υποχρεώσεων στις οικονοµικές
καταστάσεις.

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τις διαδικασίες
και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Γενικής, Οικονοµικής και Εµπορικής ∆ιεύθυνσης:
−

θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών
και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα.

−

προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου.

−

προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: - απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και - επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).

−

ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls του πιστωτικού ελέγχου

−

προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούµενων αποµειώσεων επισφαλών απαιτήσεων

−

προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης τυχόν εξασφαλίσεων

−

προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα
τους.

−

αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της εταιρείας.

−

ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς και τη
διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.

−

εκτιµά, σε συνεργασία µε την Εµπορική ∆ιεύθυνση, την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλόµενων πελατών.

Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς
και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.
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6.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τη συνεργασία κυρίως της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες
ρευστότητάς µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία
βάση).
Η εταιρεία διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα έως 30 ηµερών.
Επειδή η εταιρία εντάχθηκε στο άρθρο 106 Β του Ν.3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα δεν αντιµετωπίζει
πρόβληµα από τις καθυστερήσεις στην εξόφληση προµηθευτών, τραπεζών και λοιπών υποχρεώσεων.

6.4 Κίνδυνος αγοράς
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η ∆ιοίκηση διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης,
µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
−

µεριµνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα
της εταιρείας

−

καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων
και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.

−

µελετά και αναλύει δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των κινδύνων.
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7 Ανάλυση υπολοίπων οικονοµικών καταστάσεων
7.1 Ανάλυση λογαριασµών ενεργητικού κατάστασης οικονοµικής θέσης
7.1.1

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

31/12/2016

31/12/2015

Γήπεδα - Οικόπεδα

1.350.000

1.350.000

Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων

2.700.068

2.707.195

331.020

324.956

Μηχανήµατα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο

7.1.2

Λογισµικά
Σύνολο

1.480.180

5.971.267

5.943.356

31/12/2016

31/12/2015

86.022

110.456

86.022

110.456

31/12/2016
218.507

31/12/2015
237.553

218.507

237.553

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
∆οσµένες Εγγυήσεις
Σύνολο

7.1.4

81.025

1.511.088

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

7.1.3

79.091

Αποθέµατα

Αποθέµατα

31/12/2016
3.512.583

31/12/2015
3.383.823

Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή

201.108

216.386

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας

668.475

765.607

16.733

167.062

0

0

4.398.899

4.532.878

Εµπορεύµατα

Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων
Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων
Έιδη συσκευασίας
Αποµείωση αποθεµάτων
Σύνολο
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7.1.5

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες

31/12/2016

31/12/2015

3.053.948

2.843.634

-1.947.092

-1.747.092

Γραµµάτια εισπρακτέα

523.371
670.600

523.371
767.600

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)

240.091

132.214

Προβλέψεις αποµείωσης απαιτήσεων
Επισφαλείς πελάτες

Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο

7.1.6

396.849

396.849

2.937.766

2.916.575

Λοιπές απαιτήσεις

Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015

Λοιποί χρεώστες

509.639

322.253

Προκαταβολές σε προµηθευτές

598.859

544.748

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών

42.739

128.312

Προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων

2.797
(275.280)

2.807
(275.280)

Σύνολο

878.754

722.840

Λογ/σµοι διαχ. Προκαταβολών και πιστώσεων

7.1.7

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Μετοχές µη εισηγµ. στο Χρηµ. Εταιρειών εσωτ.
Σύνολο

7.1.8

31/12/2016

31/12/2015

51.300

51.300

51.300

51.300

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε €
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

174.213

118.395

173.544

458.513

347.757

576.907

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2016
32

7.2 Ανάλυση λογαριασµών υποχρεώσεων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
7.2.1

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

7.2.2

31/12/2016

31/12/2015

23.541.026

23.190.080

23.541.026

23.190.080

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις /Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

7.2.3

31/12/2015

(405.041)

(405.041)

793.433

793.433

388.391

388.391

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
Σύνολο

7.2.4

31/12/2016

31/12/2016
378.007
378.007

31/12/2015
378.007
378.007

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ρυθµισµένες φορολογικές υποχρεώσεις
Ρυθµισµένες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία

31/12/2016

31/12/2015

917.382

750.802

1.419.629

1.661.153

2.337.011

2.411.955

Οµολογιακά δάνεια σε € µη µετατρέψιµα σε µετοχές
Σύνολο

7.2.5

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
Γραµµάτια και Επιταγές πληρωτέες

31/12/2016

31/12/2015

1.203.838

1.188.712

264.628

279.647
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Σύνολο

7.2.6

1.468.466

1.468.359

Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπές Υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών
Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών προκαταβολών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

31/12/2016

31/12/2015

20.415

47.143

728

421

90.354

123.404

622.316

767.847

Φόρος προστιθέµενης αξίας

0

196.629

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού

0

21.673

Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων

0

3.745

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε €

Λοιποί φόροι - τέλη

0

13.813

Υποχρεώσεις για ενοίκια,∆ΕΚΟ,κλπ

120.185

0

Ρυθµισµένες φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
χρήση

211.599

379.293

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία

107.900

107.063

Ρυθµισµένες υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία πληρωτέες την επόµενη χρήση

275.407

272.674

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

7.2.7

85.107

50.930

1.534.011

1.984.635

Βραχυπροθεσµες προβλέψεις

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις

31/12/2016

31/12/2015

Προβλέψεις για φόρους και προσαυξήσεις

463.000

463.000

Προβλέψεις για τόκους δανείων

751.411

794.107

1.214.411

1.257.107

Σύνολο
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7.3 Ανάλυση λογαριασµών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

7.3.1

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται σε 2.898.000 διαρούµενο σε 96.600 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 30 η καθεµία.

7.3.2

Αποθεµατικά εύλογης αξίας

Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Αποθεµατικό επανεκτίµησης εδαφικών εκτάσεων µε βάση τα ∆ΛΠ (υπεραξία
αναπροσαρµογής)
Αποθεµατικό επανεκτίµησης κτιρίων κ.λ.π. µε βάση τα ∆ΛΠ (υπεραξία αναπροσαρµογής)
Σύνολο

7.3.3

31/12/2016

31/12/2015

1.053.384

1.053.384

678.741

678.741

1.732.125

1.732.125

Λοιπά αποθεµατικά
31/12/2016

31/12/2015

Αποθεµατικά ελέυθερα για διανοµή µε απόφαση ΓΣ

215.366

212.514

Αποθεµατικά που δεν είναι δυνατόν να διανεµηθούν

429.257

429.257

644.623

641.771

31/12/2016
(20.641.434)

31/12/2015
(20.654.200)

(604.366)

(604.366)

-21.245.800

-19.128.468

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Αποθεµατικά από απαλασσόµενα της φορολογίας έσοδα
Σύνολο

7.3.4

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέο

Κέρδη /ζηµιές εις νέον
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή
Σύνολο

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2016
35

7.4 Ανάλυση λογαριασµών Συνολικών εσόδων
7.4.1

Πωλήσεις

Πωλήσεις
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προιόντων
Λοιπές πωλήσεις
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

7.4.2

31/12/2015
9.101.491

41.590

42.267

329.997

124.315

382

592

10.928.474

9.268.665

31/12/2016

31/12/2015

Κόστος πωληθέντων

Κόστος πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων - αναλωθέντων εµπορευµάτων
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων προιόντων
Σύνολο

7.4.3

31/12/2016
10.556.505

3.536.522

2.460.073

756.794

1.004.767

4.293.316

3.464.840

Λοιπά έσοδα

Λοιπά Έσοδα

31/12/2016 31/12/2015

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

8.000
64.373

22.906

1.597

1.990

678.139

43.382

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

136.000
30.446

1.887

774.555

214.164
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7.4.4

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

31/12/2016
141.861

31/12/2015

135.072

105.533

92.065

99.590

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

7.4.5

148.328

6.450

7.029

36.122

27.447

8.973

7.592

420.543

395.519

Έξοδα διάθεσης

Έξοδα ∆ιάθεσης

31/12/2016
1.749.617

31/12/2015

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

1.665.892

1.301.571

Παροχές τρίτων

1.135.470

1.228.273

79.554

86.693

∆ιάφορα έξοδα

445.500

338.516

Αποσβέσεις παγίων

110.666

93.638

5.186.699

4.878.066

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Φόροι - Τέλη

Σύνολο

7.4.6

1.829.376

Λοιπά έξοδα

Λοιπά Έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείας απαιτήσεις
Αποµείωση Αποθεµάτων
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

31/12/2016

31/12/2015

200.000

300.000

0

0

7.313

34.655

Τόκοι και επιβαρύνσεις δανείων προηγουµένων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Προβλέψεις για πρόστιµα και προσαυξήσεις
Σύνολο

7.4.7

1.313.150
232.420

142.185

0

0

439.733

1.789.991

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

25.216

19.078

0

0

25.216

19.078
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7.4.8

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Τόκοι και έξοδα δανείων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

1.357.901

1.084.512

6.708

7.891

10.579

11.187

1.375.188

1.103.591

8 Γνωστοποιήσεις
8.1 Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων
8.1.1

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης

Τα κονδύλια της κατάστασης οικονοµικής θέσης όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις,
αναλύονται σε προηγούµενο κεφάλαιο των σηµειώσεων.

8.1.2

Ανάλυση περιεχοµένου αποθεµατικών

Στα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται και κονδύλια που αφορούν αποθεµατικά. Στην κατάσταση οικονοµικής
θέσης η εµφάνισή τους είναι συνοπτική, αλλά στην πράξη τα κονδύλια αυτά συνθέτονται από αποθεµατικά που το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και περιορισµούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση
των αποθεµατικών που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µε πληροφορίες για τη φύση
του καθενός και για την δυνατότητα διανοµής τους.

Τίτλος αποθεµατικού αναλυτικά

Κονδύλι

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
ενσώµατων ακινητοποιήσεων

Αποθεµατικά εύλογης αξίας

Τακτικό αποθεµατικό

Λοιπά αποθεµατικά

Ειδικά αποθεµατικά

Λοιπά αποθεµατικά

Ποσό

Φύση αποθεµατικού, σκοπός και περιορισµοί

1.732.125 Σχηµατισθέν βάσει της παρ. 39 του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες
ακινητοποιήσεις. Μη διανεµόµενο
429.257 Μη διανεµόµενο
Αποθεµατικό από ένταξη σε επενδυτικό πρόγραµµα. Ελεύθερο
170.402
για διανοµή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

44.964
Ειδικά αποθεµατικά
Σύνολο

8.1.3

Αποθεµατικό από υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του
άρθρου 106β.

Λοιπά αποθεµατικά
2.376.748

Ανάλυση κεφαλαίου

Ανάλυση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά κατηγορία τίτλων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.
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8.1.4

Μεταβολές σε όλους τους λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων

Οι µεταβολές στην περίοδο για όλους τους λογαριασµούς της καθαρής θέσης, εµφανίζονται στην παρ.
4.4 (Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων).

8.1.5

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής:

31/12/2016

31/12/2015

Μετοχικό κεφάλαιο

2.898.000

2.898.000

Αποθεµατικά εύλογης αξίας

1.732.125

1.732.125

644.623
(21.245.800)

641.771
(21.258.566)

(15.971.051)

(15.986.670)

347.757

576.907

(16.318.808)

(16.563.577)

Λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Κεφάλαιο

Στόχος της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διατηρήσει ικανοποιητικό δείκτη «κεφάλαιο» (όπως ορίσθηκε ανωτέρω) προς σύνολο κεφαλαίων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.

31/12/2016
Κεφάλαιο

31/12/2015

(16.318.808)

(16.563.577)

(16.318.808)

(16.563.577)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

23.541.026

23.190.080

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

7.222.218

6.626.503

31/12/2016

31/12/2015

(16.318.808)

(16.563.577)

7.222.218

6.626.503

-226%

-250%

Σύνολο κεφαλαίων

Κεφάλαιο
Σύνολο κεφαλαίων
∆είκτης
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8.2 Αποθέµατα
8.2.1

∆ιακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης κατά κατηγορία αποθεµάτων αναφέρονται στη σηµείωση 7.1.4 των Σηµειώσεων.

8.2.2

Μέθοδος υπολογισµού αξίας αποθεµάτων

Η µέθοδος υπολογισµού της αξίας κτήσης των αποθεµάτων, ανά κατηγορία, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Αποθεµάτων
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά
συσκευασίας
Είδη συσκευασίας

Μέθοδοι Υπολογισµού Αξίας Κτήσης
Μέσο σταθµικό κόστος (ετήσιο)
Αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, ειδών συσκευασίας και έξοδα παραγωγής
Μέσο σταθµικό κόστος (ετήσιο)
Μέσο σταθµικό κόστος (ετήσιο)

8.3 Καταστάσεις ταµειακών ροών
8.3.1

Ταµειακά ισοδύναµα

Εκτός των ταµειακών διαθεσίµων, υπάρχουν και ταµειακά ισοδύναµα στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών.
Σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στη συνέχεια.

8.3.2

Συµφωνία ροών µε διαθέσιµα
Η συνοπτική συµφωνία ανάµεσα στις ταµειακές ροές κατά κατηγορία και στη µεταβολή των τα-

µειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων, εµφανίζεται στη συνέχεια.
Είδος Ροών

31/12/2016

31/12/2015

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης

576.907

231.081

Λειτουργικές δραστηριότητες

(131.251)

370.096

Επενδυτικές δραστηριότητες

(97.901)

(24.269)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο Ταµειακών Ροών
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης

0

0

(229.152)

345.826

347.757

576.907
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8.4 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
8.4.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την
01/01/2016 ή µεταγενέστερα.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε
Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης συµµετοχής σε µία
από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό
για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ
16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα
έσοδα που δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου
γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες
φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε
τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του
∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ
41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 27.
Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές
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Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν
νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και
∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και
γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την
κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

8.4.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκοπός του
ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των
οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που
υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την
τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναµονή της τελικής έκδοσης του
Προτύπου.
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•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις
αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι
βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας
πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας
ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το
∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η
Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις , αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα
ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. . Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών
Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ
10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή
εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή
των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν
και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ
10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες
θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Η Έταιρεία θα εξετάσει την
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο
εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά
αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρούνται στην
εύλογη αξία. Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις ,
αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων
να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν
εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και
των µη ταµειακών µεταβολών. Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωρι-
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στεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. . Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση

όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2.
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς
τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης
φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. . Η Έταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

8.5 Φόροι εισοδήµατος
8.5.1

Ανάλυση ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης

∆εν προέκυψε στην χρήση 2016 όπως και την προηγούµενη χρήση φόρος εισοδήµατος.
Φόροι

2016

2015

0

0

0

0

Αναβαλλόμενοι φόροι της χρήσης από
προσωρινές διαφορές χρήσης

Επεξηγήσεις για τα κονδύλια
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8.5.2

Συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Τα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µε τα οποία σχετίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και η µεταβολή των κονδυλίων στη χρήση, εµφανίζονται στη συνέχεια.
Έναρξη
Υπόλοιπα Κατάστασης οικονοµικής
θέσης

Κινήσεις Χρήσης

Λήξη

Απαίτηση

Υποχρέωση

Χρέωση

Πίστωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

405.041

793.433

0

0

405.041

793.433

Αναπροσαρµογή ακινήτων (εύλογη αξία)

315.681

0

315.681

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων

469.953

0

469.953

7.799

0

7.799

0

0

405.041

0

0

0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Έξοδα Εγκατάστασης
Προβλέψεις (επισφαλείς απαιτήσεις
,αποζηµίωση προσωπικού)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (πρόβλεψη)

405.041

∆εν υπολογίστηκαν µεταβολές στην χρήση 2016.

8.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
8.6.2

Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης

Οι βασικές κατηγορίες των ενσώµατων παγίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ο τρόπος αποτίµησής τους στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης, εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων
Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια

Τρόπος αποτίµησης µετά την
απόκτηση

Μέθοδος Απόσβεσης

Συντελεστές απόσβεσης

Εύλογη αξία

-

-

Εύλογη αξία/Κόστος

Σταθερή

2% - 5%

Μηχανήµατα

Κόστος

Σταθερή

8,33%

Μεταφορικά Μέσα

Κόστος

Σταθερή

10%

Λοιπός εξοπλισµός

Κόστος

Σταθερή

10%
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8.6.3

Βάση αποτίµησης ενσώµατων παγίων πριν τις αποσβέσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται κατά κατηγορία και επιγραµµατικά, οι βάσεις αποτίµησης των
ενσώµατων παγίων πριν τις αποσβέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 73α του ∆ΛΠ 16. Οι λογιστικές αρχές για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικά αναφέρονται σε ιδιαίτερη παράγραφο.

Αποτίµηση αξίας κτήσης κατά την εύλογη αξία

Αποτίµηση αξίας κτήσης µετά
την απόκτηση

Εδαφικές εκτάσεις

Κόστος

Εύλογη αξία

Κτίρια

Κόστος

Εύλογη αξία/Κόστος

Μηχανήµατα

Κόστος

Κόστος

Μεταφορικά Μέσα

Κόστος

Κόστος

Λοιπός εξοπλισµός

Κόστος

Κόστος

Κατηγορία Ενσώµατων Παγίων

Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. (χρήση
2008) στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίσθηκε µε µελέτη ανεξάρτητου οίκου µελετητών.
Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα επανεκτιµά την κατηγορία αυτή των ακινήτων.
Η διοίκηση στις επόµενες και την τρέχουσα χρήση δεν προχώρησε σε νέα εκτίµηση καθώς έκρινε ότι η αξία δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιωδώς.

8.6.4

Μεταβολή αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά κατηγορία, µεταβλήθηκαν µέσα στη χρήση όπως εµφανίζεται πιο
κάτω:
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Η Εταιρεία

Ποσά σε €
Κτίρια Τεχνικές
Εγκαταστάσει
ς

ΓήπεδαΟικόπεδα

Μηχ ανήµατα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 31.12.2014

1.350.000

Προσθήκες 2015

4.499.239

671.726

90.868

1.944

2.832.346

9.444.179

11.962

13.906

Leasing
Μειώσεις 2015

(26.430)

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

1.350.000

Προσθήκες 2016

(26.430)

3.344

(534)

534

4.748

8.092

4.504.526

671.192

64.973

2.849.056

9.439.747

74.528

6.500

56.814

Leasing

0

Tακτοποιήσεις

0

Μειώσεις 2016
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

(1.321)

(24.201)

(25.522)

1.350.000

4.579.055

676.371

64.973

2.881.669

0
9.552.068

Υπόλοιπα 31.12.2014

0

1.716.526

346.056

6.860

1.365.565

3.435.006

Αποσβέσεις 2015

-

80.805

181

3.008

3.311

87.304

Leasing

-

Μειώσεις 2015

-

Β. Αποσβέσεις

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις

-

Υπόλοιπα 31.12.2015

0

Αποσβέσεις 2016

0
(25.920)

(25.920)
0

1.797.331

346.236

(16.052)

1.368.877

3.496.391

81.655

435

1.936

8.245

92.271

(6.541)

(7.862)

Leasing

0

Μειώσεις 2016

(1.321)

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις

0

Υπόλοιπα 31.12.2016

0

1.878.987

345.350

(14.116)

1.370.581

3.580.800

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015

1.350.000

2.707.195

324.956

81.025

1.480.180

5.943.356

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016

1.350.000

2.700.068

331.021

79.090

1.511.088

5.971.267

8.6.5

Βάρη στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων

Πληροφορίες για υφιστάµενα στο τέλος της περιόδου βάρη επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων δεν έχουν γνωστοποιηθεί από τους νοµικούς συµβούλους της εταιρίας. Για
όλα τα δάνεια µε βάση τα δεδοµένα της προηγούµενης χρήσης έχουν προσηµειωθεί περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αλλά και του βασικού µετόχου.
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8.7 Έσοδα
8.7.2

Ανάλυση εσόδων

Τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 18, αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής:

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Έσοδα κατά κατηγορία
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προιόντων
Πωλήσεις πρώτων υλών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Προµήθειες - Μεσιτείες

10.556.505

9.101.491

41.590

42.267

329.997

124.315

382

592

0

1.887

22.249

0

3.892

0

25.216

19.078

Έσοδα από ενοίκια

0

8.000

Κέρδη από εκποίηση ενσώµατων παγίων

0

1.990

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις

0

136.000

61.366

11.821

7.312

11.085

1.597

0

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής
Πιστωτικοί τόκοι

Λοιπά έσοδα
Συναλλαγµατικές διαφορές
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα από συµφωνίες τραπεζών
Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων

677.269

0

870

43.382

11.728.245

9.501.907

10.928.474

9.268.665

774.555

214.164

25.216

19.078

11.728.245

9.501.907

Λογαριασµοί που εµφανίζονται τα πιο πάνω έσοδα στα αποτελέσµατα προ φόρων
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

8.8 Παροχές σε εργαζοµένους
Σύµφωνα µε την ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Επίσης ένας άλλος
παράγοντας που επηρεάζει το ύψος της δικαιούµενης αποζηµίωσης είναι ο χρόνος γνωστοποίησης
στον εργαζόµενο της επικείµενης απόλυσης του.
Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Το υπόλοιπο του
λογαριασµού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» θα πρέπει µε βάση
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το ∆ΛΠ 19 να προκύπτει από αναλογιστική µελέτη που αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές της χρήσης στο προσωπικό καθώς και στις παραδοχές ανάλογα µε τις µεταβολές
στην οικονοµία στα οικονοµικά στοιχεία δεδοµένου ότι επηρεάζουν τις παραδοχές για τον υπολογισµό
της αποζηµίωσης. . Λόγω των σηµαντικών απολύσεων που έγιναν σε προηγούµενες χρήσεις, οι σχηµατισµένες προβλέψεις δεν αναλώθηκαν µε βάση τις απολύσεις που έγιναν µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των χρήσεων µε τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις και οι υπάρχουσες προβλέψεις
από την αναλογιστική µελέτη που έγινε κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων να
µείνει όπως είχε.
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 είχε ως εξής:

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
Σύνολο

31/12/2016
378.007
378.007

31/12/2015
378.007
378.007

Η πρόβλεψη αυτή υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζόµενους στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης.
Οι βασικές υποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη για την σύνταξη της υπάρχουσας αρχικής αναλογιστικής
µελέτης ήταν :

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,90%

Μέση µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ

3,00%

Ποσοστό αύξησης αµοιβών

2,50%

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού

2,00%

8.9 Κέρδη ανά µετοχή
8.9.2

Παράµετροι υπολογισµού αριθµητών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή

Οι υπολογισµοί των βασικών και των αποµειωµένων κερδών µετά τους φόρους των κοινών µετοχών, για
τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, εµφανίζονται στη συνέχεια.
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2016

2015

Αριθµητές Βασικών Κερδών ανά Μετοχή
Κέρδη µετά από φόρους συνεχιζοµένων δραστηριοτήτων

12.766

-2.130.097

Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών που αφορούν τη χρήση

0

0

Ζηµιές από εξαγορές προνοµιούχων µετοχών

0

0

Ζηµιές από πρόωρη µετατροπή προνοµιούχων µετοχών σε κοινές

0

0

12.766

-2.130.097

12.766

-2.130.097

Βασικά Κέρδη ανά µετοχή
Αριθµητές Αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή
Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών
Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών µετατρέψιµων σε κοινές
Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή

8.9.3

0

0

12.766

-2.130.097

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή

Οι τελικοί υπολογισµοί των βασικών και των αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή εµφανίζονται στη συνέχεια.

2016

2015

Βασικά Κέρδη Κοινών Μετοχών

12.766

-2.130.097

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

96.600

96.600

0,13

-22,05

Κέρδη κοινών µετοχών µε τα µερίσµατα µετατρέψιµων προνοµιούχων

12.766

-2.130.097

Σύνολο Μέσων Σταθµισµένων Κοινών Μετοχών µε την προσθήκη των µετατρέψιµων
τίτλων

96.600

96.600

0,13

-22,05

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

Βασικά Κέρδη ανά µετοχή
Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή

8.10

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

8.10.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης κατά κατηγορίες
Παρακάτω εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Κατηγορία Άυλων στοιχείων

Τρόπος
παρακολούθησης

Διάρκεια ζωής
Περιορισμένη
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Λογισμικά

Κόστος

86.022

Σύνολο

86.022

8.10.2 Τρόπος απόσβεσης για περιορισµένης διάρκειας άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές και οι συντελεστές απόσβεσης, για τις κατηγορίες των άυλων
στοιχείων που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, εµφανίζονται στη
συνέχεια.
Κατηγορία Άυλων Στοιχείων

Τρόπος παρακολούθησης

Μέθοδος Απόσβεσης

Ωφέλιµη Ζωή (έτη)

Συντελεστές Απόσβεσης

Σήµατα

Κόστος

Σταθερή µέθοδος

5

20%

Λογισµικά

Κόστος

Σταθερή µέθοδος

5

20%

8.10.3 Ανάλυση µεταβολής άυλων περιουσιακών στοιχείων

Ποσά σε €
Λογισµικά
Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015
Προσθήκες
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

412.894
31.940
0
68.581
513.415
2.934

516.349

312.362
13.925
76.672
402.959
27.368
430.327

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015

110.456

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016

86.022
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8.11 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις
8.11.1 Παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά κατηγορία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

31/12/2016

31/12/2015

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληαη
∆άνεια και απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

51.300

51.300

2.937.766

2.916.575

347.757

576.907

3.336.823

3.544.782

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος

23.541.026

23.190.080

23.541.026

23.190.080

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος

0

0

0

0

8.11.2 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.
Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης
στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των κινδύνων είναι η παρακάτω:
−

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,

−

Σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την
µείωση των κινδύνων και

−

Εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και
πιστωτές καθώς και δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα.
Παρά την δεδοµένη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της Ελληνικής Οικονοµίας και την γενική ύφεση που αντιµετωπίζουµε η διοίκηση εκτιµά ότι τα προβλήµατα της εταιρίας µπορούν να αντιµετωπιστούν και ότι δεν
τίθεται ζήτηµα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η ένταξη της επιχείρησης στο άρθρο
106Β του Ν.3588/2007 του πτωχευτικού Κώδικα έγινε προκειµένου να επαναπροσδιοριστούν οι όροι αποπληρωµής των υποχρεώσεων προκειµένου να καταφέρει η εταιρία να ανταποκριθεί και να συνεχίσει να
λειτουργεί.
Ήδη η εταιρεία έχει προβεί σε συµφωνία µε τις τράπεζες για τη αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισµού,πράγµα που θα βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες της δραστηριότητας της αφού οι λήξεις των ∆ανείων θα µεταφερθούν στο µέλλον (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις).
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8.11.3 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν από συναλλαγές µε
προµηθευτές στην Κίνα. Η έκθεση της εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια
του έτους ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα.

8.11.4 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής:

Εµπορικές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2016

31/12/2015

2.937.766

2.916.575

347.757

576.907

3.285.523

3.493.482

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιµες µε λογικό κόστος, χρησιµοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά µε τους πελάτες. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία θεωρείται αµελητέος.
Τα ταµειακά ισοδύναµα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι
εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για
αλλαγές στην αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους.

8.11.5 Ανάλυση κινδύνου τιµών
Η εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις (χρηµατοοικονοµικά µέσα) που εκτίθενται σε κινδύνους τιµών (π.χ. διαπραγµατεύσιµες µετοχές και οµόλογα). Η έκθεση της εταιρείας σε κίνδυνο τιµών θεωρείται ασήµαντη.

9

Λοιπές γνωστοποιήσεις

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε αρ. 11365/08, ορίστηκε ένα ελάχιστο περιεχόµενο στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δηµοσιεύεται στον πολιτικό και οικονοµικό τύπο. Επειδή τα στοιχεία που δηµοσιεύονται είναι αποσπασµατικά σε
σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτηµα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να µελετήσει τις συνολικές οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών.
Στην απόφαση επιβάλλεται η κοινοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών, οι περισσότερες από τις οποίες
κανονικά εµφανίζονται στις σηµειώσεις, όταν αυτές έχουν την πληρότητα που επιβάλλεται. Η πληροφόρηση όµως για αυτά τα θέµατα, µπορεί να βρίσκεται σε διάφορες παραγράφους µέσα στο κείµενο των
σηµειώσεων ή να µην παρέχεται ακριβώς µε τον τρόπο που επιβάλλεται από την ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό,
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στη συγκεκριµένη παράγραφο, θα αναπτυχθούν θέµατα που αναφέρονται στην ΚΥΑ και θα δοθεί η σχετική πληροφόρηση, µε τρόπο πιο πλήρη σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και σχετικές παραποµπές στο
κείµενο των οικονοµικών καταστάσεων.

9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011, 2012,
2013,2014 και 2015 η εταιρεία µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 82 παράγραφος 5 του Ν 2238/1994 και
του άρθρου 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013, ελέχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή χωρίς να προκύψουν σηµαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η εταιρεία για την ανέλεγκτη οικονοµικά χρήση
2010 έχει σχηµατίσει προβλέψεις ποσού 40 χιλ. € για ενδεχόµενες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Για τη χρήση 2016 είναι σε εκκρεµότητα η χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή. Εκτιµούµε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

9.2 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική
κατάστασης της εταιρείας.

9.3 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας χρήσης ήταν 123 άτοµα, ενώ
στο τέλος της προηγούµενης χρήσης 124.

9.4 Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Υπήρξαν συναλλαγές στη χρήση και εµφανίζονται υπόλοιπα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, που
αφορούν συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24.
Στην παράγραφο που αφορά τις γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 24, γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτές τις συναλλαγές και τα υπόλοιπα, µε βάση τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων. Στη συνέχεια
παρέχονται ορισµένες συνοπτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτηµα.
Σηµειώνεται ότι συναλλαγές και υπόλοιπα µε βασικά διοικητικά στελέχη, εµφανίζονται διακεκριµένα από τις
άλλες συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη.

31/12/2016

31/12/2015

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

-

-

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

-

-

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη

-

-

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη

-

-

120.386

85.616

25.216

19.078

312.702

192.316

-

-

Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών
Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά
Στελέχη
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη
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31/12/2016

31/12/2015

9.5 Λοιπά συνολικά έσοδα
Στην τρέχουσα και στην προηγούµενη χρήση δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα που να επέδρασαν
απευθείας στην καθαρή θέση.

9.6 Μεταγενέστερα γεγονότα και ζητήµατα βιωσιµότητας

•

Στη χρήση 2016 η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 16% ενώ τα συνολικά αποτελέσµατα µετά φόρων µετατράπηκαν σε θετικά για πρώτη φορά από τη χρήση 2010

•

Λόγω των ρυθµίσεων που είχαν προηγηθεί το κεφάλαιο κίνησης είναι εξαιρετικά θετικό (2,04 %)
στοιχείο που εξασφαλίζει τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της εταιρείας.

•

Οι ροές από λειτουργική δραστηριότητα στη χρήση 2016 ήταν αρνητικές κατά ποσό €131 χιλ.
αλλά αυτό είναι ένα συγκυριακό φαινόµενο που συνδέεται µε τη αύξηση των πωλήσεων κατά
ποσό € 1,7 εκ.

•

Κατά συνέπεια, µε βάση αυτούς τους θεµελιακούς δείκτες έχει αποτραπεί καταρχήν, ο κίνδυνος
διακοπής δραστηριότητας της εταιρείας

•

Στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2016 η καθαρή θέση της εταιρείας εµφανίζεται σηµαντικά
αρνητική, στοιχείο που καταρχήν επηρεάζει τη βιωσιµότητα της. Στα πλαίσια της προσπάθειας
της ∆ιοίκησης για την εξυγίανση και αναπτυξιακή επανεκκίνηση της εταιρείας, την 31.3.2017 υπογράφηκε MoU µε τις πιστώτριες τράπεζες µε σκοπό τη ριζική αναδιάρθρωση του δανεισµού της

•

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και όταν θα υλοποιηθεί το
λογιστικό υπόλοιπο της καθαρής θέσης αναµένεται να µετατραπεί σε θετικό µε βάση τις ρυθµίσεις των ∆.Λ.Π. για την λογιστική αποτύπωση των αναδιαρθρώσεων δανείων

9.7 Λοιπές πληροφορίες
−

Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους επί του
σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της εταιρείας.

−

∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
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−

Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΑΘΗΝΑ, 08/08/2016

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ποθητός Στασινόπουλος

Απόστολος Μαστρόκαλος

Ευάγγελος Καλπίας

Α.∆.Τ. ΑΚ 034156

Α.∆.Τ. ΑΒ 277339

ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ Α΄0027844

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α∆Τ ΑΗ282577
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