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Α. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ.2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
‘’PAPERPACK ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Κηφισιά, Βιλτανιώτη 24 & Μενεξέδων :
1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος,
2. Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ειδικώς προς τούτου ορισθείς με την από 20.04.2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας,
3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτου
ορισθείς με την από 20.04.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας.
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ
όσων γνωρίζουμε :
(α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ για
την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
(β) H εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PAPERPACK
ΑΒΕΕ απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, επιδόσεις και την θέση της
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2016
Οι βεβαιούντες,
Πρόεδρος του Δ.Σ.&
Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Κορίνα Φασούλη Γραφανάκη

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη

Α.Δ.Τ. Ι 192855

Α.Δ.Τ. Ρ 110434

Α.Δ.Τ. Τ 196593
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Β. Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 1η
Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016.
Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι,
η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί
(εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρονική περίοδο
του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2016 (1/1/2016-30/6/2016). Η Έκθεση
συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και
τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της
Εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως
«Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίστηκαν στην εν λόγω χρονική περίοδο και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες
οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, επισημαίνονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και
αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάμηνο της
χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι
διαθέσιμος στο επενδυτικό κοινό από τα γραφεία της εταιρείας ενώ έχει αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.paperpack.gr/investor-relations/code-ofcorporate-governance/
Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

Α. Απολογισμός Α΄ εξαμήνου 2016
Εξέλιξη δραστηριοτήτων - επιδόσεις – μεταβολές - χρηματοοικονομική θέση
Παρά το αρνητικό πλαίσιο λειτουργίας που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση και ο
έλεγχος κεφαλαίων, η πορεία των εργασιών της Εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης, παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης, αποδεικνύοντας την ορθότητα των μέτρων που έχει λάβει η
Διοίκηση της εταιρείας στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και στην
αποτελεσματική διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων της.
Συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της εταιρείας, έχουν
διαμορφωθεί ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 8.100 χιλ. έναντι € 7.249 χιλ. των αντίστοιχων πωλήσεων
του 2015, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξεως του 11,73%. Ωστόσο, η ανωτέρω
αύξηση του κύκλου εργασιών συνδυάστηκε με μείωση των μικτών περιθωρίων
κέρδους τα οποία ανήλθαν σε 30,59% έναντι 33,13% κατά την αντίστοιχη περίοδο
του 2015.
Κατά το α εξάμηνο του 2016 τα έξοδα προσωπικού της εταιρείας αυξήθηκαν κατά
21,74% και ανήλθαν σε € 1.786 χιλ. έναντι € 1.467 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση του προσωπικού της εταιρείας.
Τα λειτουργικά προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αποτελέσματα, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε € 1.380 χιλ. έναντι € 1.329 χιλ. της
αντίστοιχης περιόδου του 2015, ήτοι αύξηση ύψους 3.83%.
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Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν κατά κύριο λόγο δανεισμό συνολικού ύψους €
5.234 χιλ. ο οποίος αντιπροσωπεύει το 56,20% των συνολικών της υποχρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι την 30/6/2016 το μεσοσταθμικό κόστος επί του ανωτέρω δανεισμού
ανερχόταν σε 5,09%, με αποτέλεσμα οι χρεωστικοί τόκοι της εταιρείας να ανέρχονται
σε € 139 χιλ. έναντι € 162 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2015.
Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανέρχονται στο ποσό των € 6.196 χιλ.
ενώ το κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται σε € 10.629 χιλ. γεγονός που οδηγεί σε
θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους € 4.433 χιλ.
Επισημαίνουμε ότι οι θετικές ταμειακές ροές από τη λειτουργική δραστηριότητα της
εταιρείας, ανήλθαν στο ποσό των € 368 χιλ. έναντι € 880 χιλ. της προηγούμενης
περιόδου. Το σημαντικότερο μέρος αυτών χρηματοδότησε τη διανομή μερίσματος.
Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε €
95 χιλ. έναντι € 47 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
της χρήσης 2016 καθώς και μετά τη λήξη του, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης
της παρούσης.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2016 καθώς και μετά τη λήξη του
και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης έλαβαν χώρα τα ακόλουθα
σημαντικά γεγονότα:
§

Στις 19/4/2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ
αποφάσισε:
1. την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης
2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015
(01/01/2015-31/12/2015).
4. την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί διανομής
μερίσματος για την χρήση 2015.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να
μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου
(συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή
παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23
του Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη χρήση του 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για
τη χρήση 2016.
7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
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8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
9. Εκλογή Επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως
ισχύει
10. Τροποποίηση όρων σύμβασης υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού
9.800.000,00 Ευρώ

Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας, ο οποίος είναι
έντονα ανταγωνιστικός. Βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που διαθέτει και στις
επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό, προσπαθεί να διαφοροποιείται ποιοτικά από
τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.
Προς την ίδια κατεύθυνση συντελούν η αναγνωρισιμότητα του ονόματος και η
ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο προμηθευτών όσο και σε επίπεδο
πελατών.
Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι
συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος
και κίνδυνος ρευστότητας και αναλύονται ως εξής:
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη
Διοίκηση της Εταιρείας η οποία ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων
καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών των πελατών. Όπου διαπιστώνεται
πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Τυχόν, περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς που θα κατέληγε σε
γενικότερη αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες, θα μπορούσε να
δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι το ποσό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις,
ανέρχεται για την τρέχουσα περίοδο σε € 279 χιλ. (2015: € 279 χιλ.)
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος αφού η εταιρεία φροντίζει να διατηρεί
επαρκή διαθέσιμα ή/και πιστωτικά όρια. Ωστόσο, μία περαιτέρω επιδείνωση της
αγοράς και του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος γενικότερα, θα μπορούσε να
αναιρέσει τις εν λόγω δυνατότητές μας.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνιστάται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών,
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της
Εταιρείας.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από τις εξαγωγές που τιμολογούνται
σε Δολάριο Αμερικής, καθώς και από τις εισαγωγές που τιμολογούνται σε ξένα
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νομίσματα. Πέραν του κινδύνου που σχετίζεται με το Δολάριο Αμερικής, οι υπόλοιποι
κίνδυνοι είναι αμελητέοι, δεδομένου ότι προέρχονται από χαμηλής αξίας συναλλακτική
δραστηριότητα. Ο εν λόγω συναλλαγματικός κίνδυνος δημιουργείται από τη προοπτική
μελλοντικών συναλλαγών, καθώς και από τη διαφορά των αντίστοιχων ισοτιμιών
μεταξύ της ημερομηνίας που πραγματοποιείται η συναλλαγή (εξαγωγή ή εισαγωγή)
και της ημερομηνίας που ολοκληρώνεται η συναλλαγή (είσπραξη απαίτησης ή
πληρωμή υποχρέωσης). Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο
διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών εκτελείται σε Ευρώ. Επίσης, δεν έχει
συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με ρήτρες ξένων νομισμάτων,
με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με
περιουσιακά στοιχεία.
Κίνδυνος Επιτοκίων
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων
και μακροπροθέσμων επιτοκίων, δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού αφορά σε
δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται
κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

Γ. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν
προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, εμφανίζονται
στους κάτωθι πίνακες και ειδικότερα σημειώνονται τα εξής :
1. Δεν υπάρχουν άλλα συνδεδεμένα προς την εταιρεία νομικά πρόσωπα πλην
των αναφερομένων στην παρούσα έκθεση.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί άλλα δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά
στελέχη της εταιρείας τα οποία δεν εμφανίζονται στις κατωτέρω συναλλαγές.
3. Δεν υπήρξαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτή προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές
συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας για το Α΄ εξάμηνο του
2016.
4. Οι συναλλαγές που περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες έχουν
πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και δεν περιέχουν
κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα το οποίο θα καθιστούσε
επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο πρόσωπο ανάλυση αυτών.
5. Στην τρέχουσα χρήση δεν υφίστανται διεταιρικές πωλήσεις και αγορές.
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με
κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν
εταιρείες, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη
της εταιρείας. Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των μελών Διοικήσεως και των
διευθυντικών στελεχών αναλύονται ως εξής:
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Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις
Απολείψεις μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Σύνολο

30/6/2016
179.144,78
146.802,61
170.710,47
0,00
496.657,86

30/6/2015
90.050,71
146.802,61
250.000,02
0,00
486.853,34

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις προς και από τα μέλη της Διοικήσεως και
τα διευθυντικά στελέχη έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

30/6/2016
15.600,66
0,00
15.600,66

31/12/2015
15.600,66
892,50
16.493,16

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν.Συνελεύσεις
Υποχρεώσεις από απολείψεις κερδών μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Σύνολο

30/6/2016
0,00
19.799,33
0,00
0,00
19.799,33

31/12/2015
0,00
2.081,82
75.190,93
0,00
77.272,75
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Δ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το Β΄
εξάμηνο του 2016
Παρόλο που αναμένεται κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο
εξάμηνο της χρήσεως από την επίδραση των φορολογικών μέτρων που έχουν ληφθεί
από την κυβέρνηση, η Διοίκηση εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί σε
υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά του 2015. Η προσπάθεια μεγέθυνσης του
κύκλου εργασιών αναμένεται να επηρεάσει τα μικτά περιθώρια κέρδους.
Στόχος της Διοικήσεως κατά το Β εξάμηνο του 2016 είναι η διατήρηση του μικτού
περιθωρίου στα περσινά επίπεδα, το οποίο με τη σειρά του θα διατηρήσει τα
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των € 2.400 χιλ. και η επίτευξη κερδών μετά
την αφαίρεση των φόρων ώστε να ενισχυθούν τα Ίδια Κεφάλαια.
Συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τις δραστηριότητές μας με μακροπρόθεσμο
επενδυτικό ορίζοντα, διατηρώντας αναλλοίωτη την κύρια στρατηγική επιλογή μας για
θετικές ταμειακές ροές από τη λειτουργική μας δραστηριότητα, μείωση των πιστωτικών
κινδύνων και βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κινήσεως.

Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ιωάννης Τσουκαρίδης
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Γ. Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Προς τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία,
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας».
Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς
μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα
δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 26771, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1483
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Α.Μ. ΣΟΕΛ.: 154, AΜ. ΕΛΤΕ 17

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 117 45 - ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
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από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 (ποσά σε Ευρώ)

Δ. Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
1η Ιανουαρίου 2016 – 30η Ιουνίου 2016
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΛΠ 34)
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1. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30/6/2016

31/12/2015

Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Υπεραξία Επιχείρησης
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπό Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

265.128,99
93.324,04
2.642.602,49
178.727,00
80.358,11
101.646,87
3.361.787,50

265.128,99
81.818,08
2.745.327,76
178.727,00
78.760,13
106.214,87
3.455.976,83

2.170.988,84
5.097.745,62
1.154.991,54
2.205.928,62
10.629.654,62
13.991.442,12

1.984.530,25
4.427.874,94
938.248,89
2.425.923,30
9.776.577,38
13.232.554,21

5.7
5.7

1.185.927,00
1.187.780,32
609.087,00
1.695.983,68
4.678.778,00

1.185.927,00
1.187.780,32
543.971,16
1.459.553,99
4.377.232,47

5.8

2.870.000,00

3.460.000,00

246.242,50

235.621,00

3.116.242,50

3.695.621,00

2.103.521,56
965.083,08
2.364.973,83
762.843,15
6.196.421,62

1.961.235,22
773.960,37
1.832.677,49
591.827,66
5.159.700,74

9.312.664,12

8.855.321,74

13.991.442,12

13.232.554,21

5.6

5.8

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων
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2. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων α εξαμήνου και β τριμήνου
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Σημείωση
5.5

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά από φόρους (Α)
Κατανεμημένα σε :
Ιδιοκτήτες της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστική επανεκτίμηση
Αναβαλλόμενος φόρος λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Κατανεμημένα σε :
Ιδιοκτήτες της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

5.12

1/1 - 30/6/2016

1/4 - 30/6/2016

1/1 - 30/6/2015

1/4 - 30/6/2015

8.100.343,59
(5.621.514,92)
2.478.828,67

4.195.772,71
(2.904.260,71)
1.291.512,00

7.249.198,05
(4.847.555,57)
2.401.642,48

3.638.978,99
(2.452.716,62)
1.186.262,37

22.799,19
(424.565,43)
(883.626,81)
(409,98)
(45,43)

12.944,84
(197.469,96)
(398.723,32)
(204,99)
603,94

14.039,91
(422.108,22)
(795.619,33)
(409,98)
(1.121,86)

8.755,11
(212.169,79)
(405.532,03)
(204,99)
(518,49)

1.192.980,21

708.662,51

1.196.423,00

576.592,18

498,32
(139.749,66)
0,00
0,00

(5.661,24)
(73.376,97)
0,00
0,00

4.918,38
(162.420,44)
0,00
0,00

(553,19)
(79.955,81)
0,00
0,00

1.053.728,87

629.624,30

1.038.920,94

496.083,18

(317.343,44)

(188.682,93)

(347.183,83)

(206.046,01)

736.385,43

440.941,37

691.737,11

290.037,17

736.385,43
0,00

440.941,37
0,00

691.737,11
0,00

290.037,17
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

736.385,43

440.941,37

691.737,11

290.037,17

736.385,43
0,00

440.941,37
0,00

691.737,11
0,00

290.037,17
0,00

0,1863

0,1115

0,1750

0,0734

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων
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3.

Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο

Λοιπά
αποθέματικα

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

1.185.927,00

1.187.780,32

515.097,26

509.136,26

3.397.940,84

Αποτέλεσμα μετά από φόρους περιόδου 1/1 - 30/6/2015

0,00

0,00

0,00

691.737,11

691.737,11

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, περιόδου 1/1 - 30/6/2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1 - 30/6/2015

0,00

0,00

0,00

691.737,11

691.737,11

Διανομή κερδών σύμφωνα με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 7/4/2015

0,00

0,00

39.325,10

(304.182,13)

(264.857,03)

0,00

0,00

39.325,10

(304.182,13)

(264.857,03)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2015

1.185.927,00

1.187.780,32

554.422,36

896.691,24

3.824.820,92

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

1.185.927,00

1.187.780,32

543.971,16

1.459.553,99

4.377.232,47

Αποτέλεσμα μετά από φόρους περιόδου 1/1 - 30/6/2016

0,00

0,00

0,00

736.385,43

736.385,43

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, περιόδου 1/1 - 30/6/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 1/1 - 30/6/2016

0,00

0,00

0,00

736.385,43

736.385,43

Διανομή κερδών σύμφωνα με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 19/4/2016

0,00

0,00

65.115,84

(499.955,74)

0,00

0,00

65.115,84

(499.955,74)

(434.839,90)

1.185.927,00

1.187.780,32

609.087,00

1.695.983,68

4.678.778,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2016

(434.839,90)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
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4. Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
Ποσά σε Ευρώ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

2015

1.053.728,87

1.038.920,94

187.189,58
10.621,50
1.251.539,95

132.787,24
9.078,19
1.180.786,37

(398,70)
139.749,66

(4.059,90)
162.420,44

(186.458,59)
(882.045,33)

(352.095,66)
(667.738,87)

313.301,83

610.184,60

(139.749,66)
(127.818,71)

(162.420,44)
112.534,06

368.120,45

879.610,60

(95.970,27)
16,00
382,70

(46.925,99)
2.625,60
1.434,21

(95.571,57)

(42.866,18)

(57.703,66)
(434.839,90)

(318.972,27)
(264.435,28)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(492.543,56)

(583.407,55)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(219.994,68)

253.336,87

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.425.923,30

2.659.710,10

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.205.928,62

2.913.046,97

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων
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5.

Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της
περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016

5.1 Γενικές Πληροφορίες
Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016
περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η
«Εταιρεία»).
Η PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1996 προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρειών
συμφερόντων του κυρίου Ιωάννη Τσουκαρίδη. Είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στην
Ελλάδα με αριθμό μητρώου Αρ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 και αριθμό ΓΕΜΗ 004465901000.
Η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων,
Τ.Κ. 145 64.
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.paperpack.gr .
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1/1 έως 30/06/2016 εγκρίθηκαν από
το ∆.Σ. την 29/8/2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Νικόλαος Ζέτος, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Τίτος Βασιλόπουλος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.
6. Δημήτριος Αντωνάκος , Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.
7. Λάμπρος Φράγκος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και
χάρτινης συσκευασίας, τροφοδοτώντας κυρίως βιομηχανικές μονάδες με χάρτινα κουτιά και
έντυπα, για τη συσκευασία και προώθηση των προϊόντων τους, όπως καλλυντικά, τρόφιμα,
ποτά, τσιγάρα, φάρμακα και απορρυπαντικά.
Ειδικότερα, λειτουργεί μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην οποία πραγματοποιείται ο
σχεδιασμός, η εκτύπωση και η παραγωγή εντύπων και κουτιών συσκευασίας με εξειδικευμένες
απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των
προϊόντων γίνεται με τελειότατου τύπου μηχανές offset. Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν στον
τομέα της Χάρτινης Συσκευασίας.
Σύμφωνα με το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
2003 (ΣΤΑΚΟΔ 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το βασικό αντικείμενο
δραστηριότητας της εταιρείας υπάγεται στην κατηγορία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη «Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι» (αριθμ. 212.1).
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Επιπρόσθετα, μέσω της απορροφημένης PROMOCARTON Α.Ε. έχει επεκτείνει τη
δραστηριότητά του και στην εμπορία χάρτινων προωθητικών μέσων (τομέας προωθητικά μέσα),
όπως displays, stands, κλπ, διεισδύοντας έτσι και σε εμπορικούς πελάτες, με χαρτοφυλάκιο
κυρίως καταναλωτικών προϊόντων.
Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν στον τομέα των Προωθητικών μέσων.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο.

5.3 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. που καλύπτουν
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές
καταστάσεις του 2015, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε
τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών
τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34
περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και
σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και πρέπει να
διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
5.3.1 Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς
με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 εκτός από τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες
τα οποία εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα χρήση:
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

·ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»:
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων
μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των
εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του
μισθού.
·ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»:
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία επιχείρηση.
·ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης»:
Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
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διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
· ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις» :
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες
και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των
ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
· ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση ) Γνωστοποιήσεις :
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012:
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
· ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά
τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
· ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληρεί
τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση
ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο
τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
· ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»:
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
· ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της
επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
· ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»:
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
· ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»:
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία
που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στη μητρική
εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014:
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα
ΔΠΧΑ.
·ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»:
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το
αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να
λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
·ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»:
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του
ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το
ΔΛΠ 34.
· ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»:
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το
νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
· ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»:
H τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε
αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους μετά την 1.1.2016
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκινά μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία νωρίτερα.
· ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9
και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2018):
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά
το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
· ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018):
Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων
από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές
που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική
οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή
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υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα
αγαθά
ή τις υπηρεσίες. Η εταιρεία αναλύει επί του παρόντος τα προϊόντα της, προκειμένου να
αποφασίσει ποια προσέγγιση, από αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο, θα υιοθετηθεί. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
· ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019):
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις.
Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή,
το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ε.Ε..
·ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017):
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια
που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
· ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2017):
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που
προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ε.Ε..
· ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018):
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό
χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται
σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε..
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5.4 Εποχικότητα
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι δραστηριότητες της εταιρείας
δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες.
5.5 Πληροφόρηση κατά τομέα
Το Δ.Π.Χ.Α. 8, απαιτεί από την Εταιρεία να εντοπίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση τις
πληροφορίες που παρέχονται και γνωστοποιούνται στην Διοίκηση κατά την κατανομή των
πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων του λειτουργικού τομέα. Οι λειτουργικοί τομείς
παρακολουθούνται και διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι λειτουργικοί τομείς
ενοποιούνται και αναφέρονται ως τομείς, εφόσον εμφανίζουν παρόμοιες μακροπρόθεσμες
οικονομικές επιδόσεις και έχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία δημιουργεί
αναφορές για τους εξής τομείς: Χάρτινη Συσκευασία και Προωθητικά Μέσα.
Λειτουργικοί τομείς
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις, τα αποτελέσματα και τις αποσβέσεις των
λειτουργικών τομέων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 και 2015,
αντίστοιχα:
1/1-30/6/2016
Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

Χάρτινη συσκευασία
7.894.234,81
0,00
7.894.234,81

Προωθητικά μέσα
206.108,78
0,00
206.108,78

Σύνολο
8.100.343,59
0,00
8.100.343,59

1.203.361,21
498,32
(139.749,66)
1.064.109,87
(320.353,93)
743.755,94

(10.381,00)
0,00
0,00
(10.381,00)
3.010,49
(7.370,51)

1.192.980,21
498,32
(139.749,66)
1.053.728,87
(317.343,44)
736.385,43

Αποσβέσεις τομέα

187.029,00

160,58

187.189,58

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
(EBITDA)

1.390.390,21

(10.220,42)

1.380.169,79

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

1/1-30/6/2015
Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

Χάρτινη συσκευασία
7.004.209,27
0,00
7.004.209,27

Προωθητικά μέσα
244.988,78
0,00
244.988,78

Σύνολο
7.249.198,05
0,00
7.249.198,05

1.148.540,98
4.918,38
(162.420,44)
991.038,92
(334.734,50)
656.304,42

47.882,02
0,00
0,00
47.882,02
(12.449,33)
35.432,69

1.196.423,00
4.918,38
(162.420,44)
1.038.920,94
(347.183,83)
691.737,11

Αποσβέσεις τομέα

132.571,57

215,67

132.787,24

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

1.281.112,55

48.097,69

1.329.210,24

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις επενδύσεις
των λειτουργικών τομέων κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015:
30/6/2016
Ποσά σε Ευρώ
Ενεργητικό Τομέα
Σύνολο ενεργητικού

Χάρτινη
Προωθητικά μέσα Μη κατανεμημένα
συσκευασία
13.273.929,32
458.427,69
259.085,11
13.273.929,32
458.427,69
259.085,11

Υποχρεώσεις Τομέα
Σύνολο υποχρεώσεων
Προσθήκες ενσώματων και αϋλων περιουσιακών
στοιχειών
Σωρευτικό ποσό επενδύσεων σε συγγενείς

965.083,08
965.083,08

Σύνολο

13.991.442,12
13.991.442,12

8.217.326,31
8.217.326,31

130.254,73
130.254,73

9.312.664,12
9.312.664,12

95.970,27

0,00

95.970,27

0,00

0,00

0,00

31/12/2015

Ποσά σε Ευρώ

Χάρτινη
συσκευασία

Ενεργητικό Τομέα
Σύνολο ενεργητικού

12.299.425,46
12.299.425,46

675.641,62
675.641,62

257.487,13
257.487,13

13.232.554,21
13.232.554,21

7.911.296,11
7.911.296,11

170.065,26
170.065,26

773.960,37
773.960,37

8.855.321,74
8.855.321,74

1.069.355,79

0,00

1.069.355,79

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις Τομέα
Σύνολο υποχρεώσεων
Προσθήκες ενσώματων και αϋλων περιουσιακών
στοιχειών
Σωρευτικό ποσό επενδύσεων σε συγγενείς

Προωθητικά μέσα Μη κατανεμημένα

Σύνολο

Οι πωλήσεις κατ είδος έχουν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο

1/1 - 30/06/2016 1/1 - 30/06/2015
477.996,65
533.833,66
7.206.358,16
6.263.379,42
202.082,30
193.583,17
213.906,48
258.401,80
8.100.343,59
7.249.198,05
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5.6 Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από πελάτες
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

30/6/2016
4.447.512,45
13.159,60
916.316,04
5.376.988,09
(279.242,47)
5.097.745,62

31/12/2015
3.418.834,89
100.001,74
1.188.280,76
4.707.117,39
(279.242,45)
4.427.874,94

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη
αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν
καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για πιθανή
απομείωσή τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση. Οι απαιτήσεις που
έχουν υποστεί απομείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες της εταιρείας οι οποίοι αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες και τα υπόλοιπά τους εκτιμώνται ως μη ανακτήσιμα.
Δεν υφίστανται απαιτήσεις σε καθυστέρηση οι οποίες δεν έχουν απομειωθεί.

5.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν διενεργήθηκε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας. Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε 3.953.090 ονομαστικής αξίας 0,30€.
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε
αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
Υπόλοιπα 1/1/2015

Αριθμός κοινών
μετοχών
3.953.090

Αξία κοινών
μετοχών
1.185.927,00

-

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

1.187.780,32

2.373.707,32

0,00

0,00

0,00

3.953.090

1.185.927,00

1.187.780,32

2.373.707,32

Έκδοση Νέων Μετοχών

-

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπα 30/6/2016

3.953.090

1.185.927,00

1.187.780,32

2.373.707,32

Μειώση μετοχικού κεφαλαίου

Υπόλοιπα 31/12/2015

5.8 Δανειακές υποχρεώσεις
O δανεισμός της εταιρείας έχει ως ακολούθως:
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Ποσά σε Ευρώ
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

30/6/2016

31/12/2015

2.870.000,00
2.870.000,00

3.460.000,00
3.460.000,00

Βραχυπρόθεσμα δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Κεφάλαια κίνησης)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.180.000,00
1.184.973,83
2.364.973,83

1.180.000,00
652.677,49
1.832.677,49

Σύνολο δανείων

5.234.973,83

5.292.677,49

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής:
Ποσά σε Ευρώ
30 Ιουνίου 2016
Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά δάνεια
μείον: προσαρμογές στην εύλογη αξία
Σύνολο δανείων

1 έτος και λιγότερο

31 Δεκεμβρίου 2015
Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά δάνεια
μείον: προσαρμογές στην εύλογη αξία
Σύνολο δανείων

Μεταξύ 1 και 5 ετών

Άνω των 5 ετών

Σύνολο

1.180.000,00
1.184.973,83
0,00
2.364.973,83

2.870.000,00
0,00
0,00
2.870.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.050.000,00
1.184.973,83
0,00
5.234.973,83

1.180.000,00
652.677,49
0,00
1.832.677,49

3.460.000,00
0,00
0,00
3.460.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.640.000,00
652.677,49
0,00
5.292.677,49

Η εύλογη αξία του δανεισμού προσεγγίζει αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία.

Τα μέσα επιτόκια δανεισμού αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ
Euribor 3m.+ 5,5%
Euribor 3m.+ 5,00%
Euribor 3m. + 4,75%
Euribor 3m. + 4,10%
Σύνολο δανείων

30/6/2016
442.989,80
2.250.000,00
741.984,03
1.800.000,00
5.234.973,83

31/12/2015
581.718,43
2.600.000,00
70.959,06
2.040.000,00
5.292.677,49

Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού, μεταξύ της εταιρείας και των Ομολογιούχων
Δανειστών, παρασχέθηκαν επιπλέον εξασφαλίσεις προς τους Ομολογιούχους Δανειστές και
συνεπώς η Εταιρεία έχει συστήσει ενέχυρο:
o Επί 132.300 ανωνύμων μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ»,
o επί 1.520 ανωνύμων μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ»,
o επί λογαριασμών καταθέσεων που τηρεί η εταιρεία στα τραπεζικά ιδρύματα των
Ομολογιούχων Δανειστών, μηδενικού υπολοίπου
o επί αποθεμάτων χάρτου κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον ίσης με 1.000.000,00
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Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου,
o επί μηχανημάτων κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον 927.000,00 Ευρώ και τέλος,
o επί των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ως άνω
αποθεμάτων και μηχανημάτων.
Για το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 2.400.000,00, η εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει νέα ενέχυρα
και υποθήκες
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη,
επί των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρείας.

5.9 Εμπράγματα Βάρη
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση των
υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των πιστωτών.
Υφίστανται τα κάτωθι ενέχυρα για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού:
o Επί 132.300 ανωνύμων μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ»,
o επί 1.520 ανωνύμων μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ»,
o επί λογαριασμών καταθέσεων που τηρεί η εταιρεία στα τραπεζικά ιδρύματα των
Ομολογιούχων Δανειστών,
o επί αποθεμάτων χάρτου κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον ίσης με 1.000.000,00
Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου,
o επί μηχανημάτων κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον 927.000,00 Ευρώ και τέλος,
o επί των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ως άνω
αποθεμάτων και μηχανημάτων.

5.10 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους πρόσθετους φόρους που μπορεί να προκύψουν από
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία για την έκβαση
αντίστοιχων ελέγχων. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, λαμβάνοντας
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν.2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 και 2015 η εταιρεία
ελέγχθηκε λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη,
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις
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Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ή θα έπρεπε
να αποκαλυφθούν με άλλο τρόπο.

5.11 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το Α Εξάμηνο του 2016 και 2015, αναλύεται
ως εξής:
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

30/6/2016 30/6/2015
41
37
88
73
129
110

5.12 Κέρδη ανά μετοχή
Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός
τους επί του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές):
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

1/1 - 30/6/2016

1/1 - 30/6/2015

736.385,43

691.737,11

3.953.090

3.953.090

0,1863

0,1750

5.13 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.
Ως συνδεδεμένες εταιρείες, νοούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό στην
μητρική Εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, καθώς και οι
επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Δεν
υπάρχουν συνδεδεμένες εταιρείες για τις οποίες θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι σχετικές
συναλλαγές.
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Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
Ποσά σε Ευρώ
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

30/6/2016
496.657,86
496.657,86

30/6/2015
486.853,34
486.853,34

Δάνεια προς συνδεμένα μέρη
Ποσά σε Ευρώ
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

30/6/2016
15.600,66
15.600,66

31/12/2015
15.600,66
15.600,66

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές
ΔΣ και μισθοδοσία
Ποσά σε Ευρώ
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

30/6/2016
19.799,33
19.799,33

31/12/2015
77.272,75
77.272,75

Εισπρακτέα
Ποσά σε Ευρώ
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

30/6/2016
15.600,66
15.600,66

31/12/2015
16.493,16
16.493,16

Πληρωτέα
Ποσά σε Ευρώ
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

30/6/2016
19.799,33
19.799,33

31/12/2015
77.272,75
77.272,75

Οι συναλλαγές των μελών Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών με την Εταιρεία αναλύονται στην
συνέχεια. Ως διευθυντικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, νοούνται οι εξής:
Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Λογιστηρίου, Εμπορικός Διευθυντής, Τεχνικός Διευθυντής,
καθώς και οι συγγενείς των μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών που εργάζονται στην
Εταιρεία.
Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις
Σύνολο

30/6/2016
179.144,78
146.802,61
170.710,47
496.657,86

30/6/2015
90.050,71
146.802,61
250.000,02
486.853,34

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

30/6/2016
15.600,66
0,00
15.600,66

31/12/2015
15.600,66
892,50
16.493,16

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν.Συνελεύσεις
Σύνολο

30/6/2016
19.799,33
0,00
19.799,33

31/12/2015
2.081,82
75.190,93
77.272,75

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεμένα μέρη.
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5.14 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν
την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.&
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής
Οικονομικών

Ιωάννης Τσουκαρίδης
Α.Δ.Τ. Ι 192855

Κορίνα Φασούλη Γραφανάκη
Α.Δ.Τ. Ρ 110434

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη

Νικόλαος Ζέτος
ΑΔΤ ΑΕ 519511

ΑΔΤ Τ 196593

28

