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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία PAPERPACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και το διακριτικό
τίτλο PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε:
1. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κορίνα Φασούλη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
υπό την ανωτέρω ιδιότητα μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) Oι συνημμένες ετήσιες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε, για τη χρήση 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018, 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, τις ταμειακές ροές και τα
στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 της
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007,
και
(β) η συνημμένη ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των
παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.

Κηφισιά, 29/03/2019

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Σύμβουλος

H Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος
και μέλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Κορίνα Φασούλη

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη

Α.Δ.Τ. AM 644642

Α.Δ.Τ. ΑΖ 120328

ΑΔΤ Τ 196593

Σελίδα | 3

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση
και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της
έκθεσής μας Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία καθ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας
στον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι
κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως
σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
Σημαντικότερο θέμα ελέγχου

Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος

Αναγνώριση εσόδων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων της Εταιρείας καθώς και τα έσοδα
παροχής υπηρεσιών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν
σε € 16.620.824 και αναλύονται στη σημείωση 17 των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις παραγόμενης χάρτινης
συσκευασίας, εμπόριο προωθητικών μέσων και παροχή υπηρεσιών.
Επικεντρωθήκαμε σε αυτήν την περιοχή δεδομένου ότι τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου (ΔΠΕ) υποθέτουν ότι υφίσταται κίνδυνος απάτης κατά την αναγνώριση
των εσόδων. Για αυτό επικεντρωθήκαμε στην εξέταση της ύπαρξης των
συναλλαγών και της καταχώρισης των εσόδων στην χρήση που αυτά αφορούν.

Εξετάσαμε τις ευρείες δικλείδες ελέγχου του περιβάλλοντος της εταιρείας και
τις ειδικότερες δικλείδες που αφορούν στην παρακολούθηση της
δημιουργίας εσόδου, από την παραγγελιοληψία και την εκτέλεση της
παραγωγής των παραγγελθέντων προϊόντων έως την τιμολόγηση και την
μεταγενέστερη είσπραξη.
Αξιολογήσαμε αν η πολιτική και η μεθοδολογία που εφάρμοσε η Διοίκηση
είναι κατάλληλες και συνεπείς με το ΔΠΧΑ 15.
Εκτελέσαμε αναλυτικές διαδικασίες εξέτασης των εσόδων και ουσιαστικές
ελεγκτικές διαδικασίες επί δείγματος συναλλαγών προκειμένου να αποκτηθεί
εύλογη διασφάλιση αναφορικά με την αναγνώριση και την λογιστική
απεικόνιση των εσόδων.

Οι γνωστοποιήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τη λογιστική πολιτική και τις
λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αναγνώριση των εσόδων
περιλαμβάνεται στις σημείωση 3.17 των συνημμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων
Την 31 Δεκεμβρίου 2018,οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως αναλυτικά
παρουσιάζονται στη Σημείωση 8.2.2 των συνημμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, ανέρχονται σε € 4.455.176 (€4.315.744 την 31.12.2017) ενώ η
σχετική συσσωρευμένη απομείωση ανέρχεται σε €147.439 (€ 117.332 την
31.12.2017).
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από
πελάτες εσωτερικού. Το απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας κατά τη διάρκεια του
έτους αύξησε τους κινδύνους επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της
εταιρείας. Ειδικότερα, στην περίπτωση της αφερεγγυότητας αυτών των πελατών,
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Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες σχετικά με την ανακτησιμότητα των εμπορικών
απαιτήσεων περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων:
-Την κατανόηση και την εξέταση των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου της
Εταιρείας καθώς και την εξέταση των βασικών δικλίδων σχετικά με τη
χορήγηση πιστώσεων στους πελάτες.
-Την εκτίμηση των παραδοχών και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε
από την Εταιρεία για την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού στα πλαίσια
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.
- Την αξιολόγηση, με την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων της

Σημαντικότερο θέμα ελέγχου

Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος

η Εταιρεία εκτίθεται σε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο όταν οι πελάτες αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

εταιρείας μας, της καταλληλότητας και του εύλογου των σημαντικών
εκτιμήσεων και μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του
ανακτήσιμου ποσού.
-Την εξέταση των απαντητικών επιστολών των δικηγόρων, για θέματα που
χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για τον εντοπισμό τυχόν θεμάτων
που υποδεικνύουν υπόλοιπα από εμπορικές απαιτήσεις που δεν είναι
ανακτήσιμα στο μέλλον.
-Την εξέταση της ληκτότητας των υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων
στο τέλος της χρήσης και τον εντοπισμό τυχόν οφειλετών με οικονομική
δυσχέρεια. Συζήτηση με τη Διοίκηση και εξέταση της πρόσφατης
αλληλογραφία της Εταιρείας με τους πελάτες της. Αξιολόγηση των δημοσίως
διαθεσίμων στοιχείων και πληροφοριών.
-Τον επαναϋπολογισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους για οφειλέτες, όπως την
ληκτότητα υπολοίπων, τους μεγάλους οφειλέτες και τους οφειλέτες υψηλού
κινδύνου.
-Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια και την καταλληλότητα των
γνωστοποιήσεων στη σχετική σημείωση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό της απομείωσης των εμπορικών της
απαιτήσεων, αξιολογεί την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων
επισκοπώντας την ληκτότητα των υπολοίπων των πελατών, το πιστωτικό
ιστορικό τους και την διευθέτηση των μεταγενέστερων πληρωμών σύμφωνα με
τον εκάστοτε διακανονισμό.
Δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος και του επιπέδου της κρίσης και των
εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Οι γνωστοποιήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τη λογιστική πολιτική και τις
λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με τον έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων
περιλαμβάνεται στις σημειώσεις 2.6.1, 2.7 και 3.7 των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Εύλογη αξία επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους.
Την 31 Δεκεμβρίου 2018 η λογιστική αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς
τίτλους, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στη Σημείωση 8.1 των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανέρχεται σε € 57.32,27 (€ 178.727,00 κατά
την 31.12.2017) ενώ η ζημιά επιμέτρησης στην εύλογη αξία για την χρήση που
έληξε την 31.12.2018 ανήλθε σε € 121.405,73 (€ 0 κατά την 31.12.2017)
Όπως περιγράφεται στη σχετική σημείωση, τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία αποτιμώνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ.
Η περιοχή αυτή θεωρήθηκε σημαντική για τον έλεγχο γιατί πέραν της
σημαντικότητας του ύψους των συμμετοχών στο σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των επενδύσεων σε
συμμετοχικούς τίτλους εμπεριέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας ως προς την
εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, η οποία εξαρτάται από πλήθος
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών επί των πωλούμενων
ποσοτήτων σε μελλοντικούς περιόδους, εκτιμήσεις κόστους και χρήση
κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου.
Οι γνωστοποιήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τη λογιστική πολιτική και τις
λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με τον έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων
περιλαμβάνεται
στις
σημειώσεις
2.7
και
3.7
των
συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Λάβαμε τις εκτιμήσεις της Διοίκησης και εξετάσαμε το μοντέλο υπολογισμού
της αξίας για κάθε χρηματοοικονομικό στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη τις
περιπτώσεις όπου προέκυψαν ζημιές εκμετάλλευσης που επιβάρυναν την
ελεγχόμενη χρήση.
Ο έλεγχος μας εστιάστηκε στα ακόλουθα θέματα:
-Διενεργήσαμε συζητήσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας και αξιολογήσαμε τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την διενέργεια υπολογισμού
της αξίας των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους.
-Αξιολογήσαμε την καταλληλότητα του μοντέλου και των παραδοχών που
χρησιμοποιήθηκαν, για τον προσδιορισμό αξίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
ΑΒΕΕ Έμφαση δόθηκε στις παραδοχές με το υψηλότερο επίπεδο
αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής του μακροπρόθεσμου
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας , τις εναλλακτικές παραδοχές
που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό των παραδοχών.
Κατά την αξιολόγηση αυτή :
-Εξετάστηκαν τα συμπεράσματα σχετικά με την καταλληλόλητα του
μοντέλου και του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε. Επαναϋπολογίσαμε τα σχετικά ποσά με τη βοήθεια των εσωτερικών
εμπειρογνωμόνων μας στις αποτιμήσεις.
-Εξετάσθηκαν οι εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των
παραδοχών στο μοντέλο και επιβεβαιώθηκε η λογικότητά τους ύστερα από
αντιπαραβολή με πληροφορίες της εξωτερικής αγοράς, πηγές τρίτων μερών,
συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων αναλυτών και ιστορικά διαθέσιμων
πληροφοριών της Εταιρείας.
-Ελέγχθηκε η μαθηματική ακρίβεια του μοντέλου.
-Εξετάστηκαν οι γνωστοποιήσεις σε σχέση με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ
ΑΒΕΕ στις οικονομικές καταστάσεις
-Επιπλέον αξιολογήσαμε την επάρκεια και την καταλληλότητα των
γνωστοποιήσεων στη σχετική σημείωση των οικονομικών καταστάσεων.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είτε
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις του νόμου είτε η Εταιρεία ενσωμάτωσε προαιρετικά στην προβλεπόμενη από το Ν.
3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου
επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη
γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες
πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα
σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε
σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
·
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση
για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
·

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

·

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

·

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη
γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

·

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις
δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να
θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν
εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου
αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει
τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις των άρθρων 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ και δ) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας
προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) αριθ. 537/2014.
3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 30/06/2008 απόφαση της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 11
ετών με βάση τις κατ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Παλαιό Φάληρο, 29/3/2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μιχάλης Παπάζογλου

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22921, A.M. ΕΛΤΕ 1642
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Α.Ε.
Λ. Αμφιθέας 14 -175 64 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154, Α.Μ. ΕΛΤΕ 17
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση 2018

Ετήσια Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
«PAPERPACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ,
ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλουμε τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018. Η παρούσα
έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ εξουσιοδότηση του ιδίου Νόμου αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και περιέχει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Α. Ετήσια Ανασκόπηση – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παρά το ασταθές εγχώριο πλαίσιο λειτουργίας, απόρροια των προβλημάτων στην ελληνική οικονομία η εταιρία
κατάφερε να αυξήσει κατά 929 χιλ. € τον κύκλο εργασιών της, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Επιπλέον, τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας χρήσης, πέραν της αύξησης του κύκλου εργασιών,
περιλαμβάνουν και την επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό ύψους άνω των 1.100 χιλ. ευρώ η οποία θέτει τις βάσεις
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας με την ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων της.
Εξέλιξη Δραστηριοτήτων – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας έχουν διαρθρωθεί ως εξής:
Ø

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 16.621 χιλ. έναντι € 15.692 χιλ. των αντίστοιχων πωλήσεων
του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,92%.

Ø

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας της χρήσεως 2018 διαμορφώθηκαν σε € 1.488 χιλ. έναντι
€ 2.273 χιλ. της χρήσεως 2017, ήτοι μείωση ύψους 34,54%, ως επακόλουθο της μείωσης του μικτού
περιθωρίου κέρδους σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, καθώς και των εκτάκτων (one off)
αποτελεσμάτων τα οποία στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 205 χιλ. έναντι κερδών
ύψους €290 χιλ. το 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση και ανέρχεται σε 26,51% (2017: 29,18%), ως αποτέλεσμα της απορρόφησης
αυξήσεων των πρώτων υλών και αυξήσεων του κόστους μισθοδοσίας που δεν κατέστη δυνατό να
μεταφερθούν στις τιμές πώλησης, όσο και των αυξημένων αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων
που πραγματοποίησε η εταιρεία.

Ø

Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20,16% και ανήλθε σε 310 χιλ. € (2017:
258 χιλ. €), εξαιτίας κυρίως της αύξησης τόκων πάγιου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικών
μισθώσεων.

Ø

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας εμφανίζουν κέρδη ύψους € 1.059 χιλ. έναντι κερδών
ύψους € 2.016 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται τόσο στην μείωση του μεικτού
περιθωρίου, καθώς και των εκτάκτων (one off) αποτελεσμάτων τα οποία στην τρέχουσα χρήση
ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 205 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 290 χιλ. το 2017 ενώ επίσης
επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 121 χιλ. που αφορά ζημιά από επιμέτρηση στην εύλογη αξία της
συμμετοχής στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ. Η επιβάρυνση φόρου (τρέχοντος και αναβαλλόμενου)
στα αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθε σε 285 χιλ. €, διαμορφώνοντας τα αποτελέσματα μετά
φόρων σε κέρδη ύψους € 774 χιλ..

Ø

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από αποθέματα, απαιτήσεις και
ταμειακά διαθέσιμα, παρουσιάζει μείωση 7,65 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η σχέση
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνεται σε 1,66 έναντι
1,95 την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή του δείκτη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οφείλεται κυρίως στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και
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ισοδύναμων και την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31/12/2018,
σε σχέση με την 31/12/2017.
Ø

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν κατά κύριο λόγο δανεισμό ύψους € 6.973 χιλ. (2017: € 7.292
χιλ.) αντιπροσωπεύοντας το 61,84% των συνολικών της υποχρεώσεων (2017: 66,43%).

Ø

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας , εκτός δανεισμού, αυξήθηκαν κατά € 548 χιλ. ήτοι
15,97%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των υποχρεώσεων προς τους
προμηθευτές της εταιρείας, ύψους € 532 χιλ., σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και στην
αύξηση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά € 310 χιλ. με παράλληλη μείωση κατά €
295 χιλ. των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ø

Τέλος η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους € 1.370 χιλ. (2017: θετικές
ύψους € 1.324 χιλ.). Οι αρνητικές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ύψους € 1.149 χιλ., λόγω
των σημαντικών επενδύσεων της εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό και οι αρνητικές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ύψους € 1.733 χιλ., λόγω κυρίως της αποπληρωμής του δανεισμού
και της διανομής μερισμάτων, επέφεραν συνολικά, αρνητικές ταμειακές ροές για τη χρήση, συνολικού
ύψους € 1.512 χιλ.

Β. Σημαντικά Γεγονότα
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης έλαβαν χώρα τα ακόλουθα
σημαντικά γεγονότα:
§

Στις 24/4/2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ αποφάσισε:
1. την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2017, 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 2017.
3. την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017).
4. την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί διανομής μερίσματος 0,1600 ευρώ ανά
μετοχή για την χρήση 2017, καθώς και την διανομή αμοιβών ύψους 31.764,71€ από τα κέρδη σε
προσωπικό της εταιρείας. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15%
που έλαβε κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1360 ευρώ ανά μετοχή.
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 2017 και
προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη
χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
8. Επικύρωση της εκλογής Επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με την από 21/4/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση
και τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
9. Την ανακοίνωση των αποφάσεών της.

§

Στις 10/7/2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ αποφάσισε:
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1. Την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων
(6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δέκα (10) έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν.3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς
και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης
της εταιρείας στο νέο ακίνητο.
2. Τη διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€,
που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το
οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε το επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 4,5
εκ. Ευρώ περίπου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είχε διενεργηθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

§

Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.
Η στρατηγική της Εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια
ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές
προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως
νομίσματα, επιτόκια κλπ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ενδεδειγμένες τεχνικές αντιστάθμισης των εν
λόγω κινδύνων, με γνώμονα πάντα τη προστασία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.
I.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών
εκτελείται σε Ευρώ. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με
ρήτρες ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με
περιουσιακά στοιχεία.
Ο τυχόν συναλλαγματικός κίνδυνος είναι αμελητέος δεδομένου ότι προέρχεται από τυχόν τις εισαγωγές που
τιμολογούνται σε ξένα νομίσματα. 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).
Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι είναι αμελητέοι, δεδομένου ότι προέρχονται από χαμηλής αξίας συναλλακτική
δραστηριότητα.
II.

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων

Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων
επιτοκίων, δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αφορά σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε
ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της
εταιρείας.
Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα
που επηρεάζονται από μεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι το υπόλοιπο αυτών των
χρηματοοικονομικών μέσων στο τέλος της περιόδου παρέμεινε αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης.
Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε μια μεταβολή 0,5% των επιτοκίων, η οποία
αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης για πιθανή μεταβολή τους.
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Έτος 2018
Έτος 2017

III.

Επιτόκιο

Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο

Euribor

6.968.744,36

Euribor

Μεταβολή
επιτοκίου

7.286.011,01

Επίδραση
στα κέρδη
προ φόρων

0,50%

34.843,72

-0,50%

(34.843,72)

0,50%

36.430,06

-0,50%

(36.430,06)

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.
Η μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:
Ποσά σε 

31/12/2018

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο

31/12/2017

57.321,27

178.727,00

4.307.737,38

4.198.412,61

97.946,19
1.726.019,18

95.210,19
3.238.084,25

6.189.024,02

7.710.434,05

Ο εμπορικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη συγκέντρωση του κύκλου εργασιών σε μικρό αριθμό πελατών
αντιμετωπίζεται μέσω της καταβαλλόμενης προσπάθειας της Διοίκησης για επέκταση του πελατολογίου της και
ανάπτυξης τυχόν νέων αγορών.
IV.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Ο εν λόγω κίνδυνος είναι περιορισμένος καθώς η
Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί επαρκή ταμιακά διαθέσιμα και πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί κυλιόμενη πρόβλεψη ταμειακών ροών έξι
μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων. Η πολιτική αυτή δε
λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δε μπορούν να προβλεφθούν.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας,
που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις
σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την
31/12/2018

Ποσά σε 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και
συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο
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μέχρι 6 μήνες
2.204.973,78
700.000,00
2.904.973,78

6 μήνες έως 1
έτος
440.994,76

1 έτος έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

-

-

1.459.097,63
4.814.256,27
1.900.092,39 4.814.256,27

0,00
0,00

Σύνολο
2.645.968,53
6.973.353,90
9.619.322,43
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την
31/12/2017

Ποσά σε 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και
συναφείς υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες

6 μήνες έως 1
έτος

1.761.399,26
500.000,00
2.261.399,26

352.279,85

1 έτος έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

-

-

1.699.674,39
4.685.150,11
406.941,84
2.051.954,24 4.685.150,11 406.941,84

Σύνολο
2.113.679,11
7.291.766,34
9.405.445,45

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωμή των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες με τους αντισυμβαλλόμενους.
Τα ποσά που απεικονίζονται αφορούν την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Για τις έντοκες υποχρεώσεις με
κυμαινόμενο επιτόκιο έχει χρησιμοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισμού που χρησιμοποιήθηκε.
Δ. Προοπτικές για τη χρήση 2019– Αναμενόμενη Εξέλιξη – Μεταγενέστερα γεγονότα
Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διενέργεια αξιόπιστων και αντικειμενικών προβλέψεων, η Διοίκηση εκτιμά
ότι κατά τη χρήση 2019 ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση 3,5% περίπου σε σχέση με αυτόν της
χρήσης 2018.
Στόχος της Διοικήσεως κατά την επόμενη χρήση είναι η επίτευξη Κερδών Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) άνω των € 3.000 χιλ. και η επίτευξη κερδών μετά την
αφαίρεση των φόρων ώστε να ενισχυθούν τα Ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Ε. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
Η Διοίκηση παρακολουθεί τους ακόλουθους δείκτες μέτρησης απόδοσης στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά
με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την
δημοσίευση των επιδόσεών του. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε
συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση
δεν αντικαθιστούν αυτά.:
(α) EBITDA
Ο Δείκτης EBITDA αναφέρεται στο αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και προκύπτει από την
κατάσταση συνολικού εισοδήματος προσθέτοντας στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων τις αποσβέσεις της χρήσεως.
Ο δείκτης EBITDA της Εταιρείας ανήλθε το 2018 σε € 2.248 χιλ. έναντι 2.761 χιλ. το 2017, σημειώνοντας
μείωση 18,58%. Η μείωση οφείλεται τόσο στην μείωση του μεικτού περιθωρίου, ως αποτέλεσμα της
απορρόφησης αυξήσεων των πρώτων υλών και αυξήσεων του κόστους μισθοδοσίας που δεν κατέστη δυνατό να
μεταφερθούν στις τιμές πώλησης, όσο και των αυξημένων αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων που
πραγματοποίησε η εταιρεία, καθώς και των εκτάκτων (one off) αποτελεσμάτων τα οποία στην τρέχουσα χρήση
ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 205 χιλ. έναντι κερδών ύψους € 290 χιλ. το 2017.
(β) EBITDA / Σύνολο καθαρών χρεωστικών τόκων
Ο δείκτης αναφέρεται στο βαθμό κάλυψης των τόκων των δανειακών υποχρεώσεων από τα αποτελέσματα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Στον αριθμητή απεικονίζεται ο δείκτης EBITDA όπως υπολογίζεται στο σημείο (α) ανωτέρω ενώ ο παρανομαστής
περιλαμβάνει τους χρεωστικούς τόκους τραπεζικών δανείων μείον τους πιστωτικούς τόκους. Ο εν λόγω δείκτης
ανήλθε σε 7,33 κατά τη χρήση 2018 έναντι 10,74 κατά τη χρήση 2017.
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Ο ανωτέρω δείκτης παρατίθεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων,
ομολογιούχων δανειστών, καθώς και για την χρησιμοποίησή του από τους μετόχους.
(γ) Σύνολο καθαρών υποχρεώσεων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων.
Ο δείκτης αναφέρεται στη σχέση Ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ο αριθμητής προκύπτει αν στο σύνολο των
υποχρεώσεων που απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα
ενώ ο παρονομαστής προκύπτει άμεσα από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Η εν λόγω σχέση ανήλθε σε 1,80 κατά τη χρήση 2018 έναντι 1,29 κατά τη χρήση 2017. Ο ανωτέρω δείκτης
παρατίθεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ομολογιούχων
δανειστών, καθώς και για την χρησιμοποίησή του από τους μετόχους.
(δ) Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις / EBITDA
Ο δείκτης αναφέρεται στο βαθμό κάλυψης των δανειακών υποχρεώσεων από τα αποτελέσματα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων. Ο αριθμητής προκύπτει αν από το άθροισμα των μακροπρόθεσμων και
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα ενώ ο παρονομαστής προκύπτει σύμφωνα με τους υπολογισμούς στο σημείο
(α) ανωτέρω.
Ο εν λόγω δείκτης ανήλθε σε 2,33 κατά τη χρήση 2018 έναντι 1,47 κατά τη χρήση 2017. Ο ανωτέρω δείκτης
παρατίθεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, ομολογιούχων
δανειστών, καθώς και για την χρησιμοποίησή του από τους μετόχους.
ΣΤ. Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στη διεύθυνση Μάτσα 25, στην Κηφισιά.
Ζ. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Περιβάλλον – Προσωπικό)
Η Διοίκηση της PAPERPACK ΑΒΕΕ είναι πάντα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που αφορούν, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευθύνη απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της
Εταιρείας και την προσφορά στην κοινωνία μέσω διαφόρων χορηγιών και δράσεων. Ο σεβασμός στο περιβάλλον
και η συμβολή στην ανακύκλωση, είναι κατευθύνσεις συνυφασμένες με τη στρατηγική της.
Η Εταιρεία ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που
εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος αφενός και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζομένων της.
Τα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση αλλά και μεταξύ τους.
Πολιτική της εταιρείας είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη και έγκαιρη κάλυψη
των αναγκών της, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και η εξασφάλιση του
αξιοκρατικού και αδιάβλητου χαρακτήρα των προσλήψεων, μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Επιπλέον, η υποδομή της Εταιρείας, η μακρόχρονη ιστορία της και η υπάρχουσα οικονομική συγκυρία της
επιτρέπουν την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Η Εταιρεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Αναγνωρίζει
την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που
χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή
ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
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της ποιότητας ζωής.
Το «αποτύπωμα» της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας αφορά στους εργαζόμενους, στους
καταναλωτές που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των
εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες που θέλουν να «μοιράζονται» αρχές κι αξίες με
τις τοπικές εταιρείες.
Αφορά όμως και στους μετόχους, που επιβραβεύουν την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και στάση, όπως και
στις ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, που επιδιώκουν να λειτουργούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό και διεθνές
πλαίσιο αρχών.
Αφορά τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να παραλάβουν έναν κόσμο με σεβασμό στον
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Η Εταιρεία, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία τον
«εθελοντισμό» των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύει έργο
στους ακόλουθους τομείς:
§
§
§
§
§
§
§
§

ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις,
μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού,
μεριμνά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και χρησιμοποιεί υλικά φιλικά
προς το περιβάλλον,
παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΟΑΕΔ, προκειμένου να
αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον,
σέβεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται, μεταξύ
άλλων, στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και στις δέκα αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ,
αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους δίκαια και αξιοκρατικά,
προσελκύει και επιλέγει εργαζόμενους με αρχές και αξίες, όπως ακεραιότητα, αφοσίωση και επαγγελματική
ευσυνειδησία.

Η. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
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. Η εταιρεία προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε
αυτά.
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις προϊόντων. Οι τιμές πώλησης των
προϊόντων ορίζονται στη βάση κόστους πλέον ενός μικρού περιθωρίου κέρδους, σε σχέση με αυτό που ισχύει
για τις πωλήσεις σε τρίτους.
Οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. αφορούν καταβληθείσες αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά μέλη. Οι
αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας.
Παρατίθενται κατωτέρω σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν κατά την υπό εξέταση χρήση μεταξύ της
εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24:
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν κατά την περίοδο 1.131.12.2018 σε € 1.171.147,88 έναντι € 1.020.255,91 του προηγούμενου έτους.
Αναλυτικά ανά είδος δαπάνης τα χορηγημένα ποσά έχουν ως εξής:
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Ποσά σε 
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

1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

258.947,24

234.807,70

391.095,16

312.917,81

521.105,48
1.171.147,88

472.530,40
1.020.255,91

Από τα ανωτέρω ποσά την 31/12/2018 οφείλονταν το ποσό των 38.656,77 Ευρώ έναντι 29.948,94 Ευρώ της
προηγούμενης χρήσης. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις έχουν ως εξής:
Ποσά σε 

1/1/2018 31/12/2018

Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές
παροχές και λοιπές αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. εγκεκριμένες
από Γ.Σ.
Σύνολο

33.567,48

1/1/2017 31/12/2017
24.807,99

5.089,29

5.140,95

38.656,77

29.948,94

Τέλος, υφίστανται απαιτήσεις έναντι διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε 
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Σύνολο

1/1/2018 31/12/2018
15.983,61
15.983,61

1/1/2017 31/12/2017
15.983,61
15.983,61

Οι απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια αναφέρονται σε δάνειο χορηγηθέν με σύμβαση σε διευθυντικό στέλεχος
της εταιρείας.
Θ. Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «PAPERPACK ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.185.927,00 και διαιρείται σε
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

3.953.090 μετοχές,

Όλες οι μετοχές είναι Εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α, στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ. Οι
μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη
μεταβίβαση από το καταστατικό της.
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11
του ν. 3556/2007
Ο κύριος Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου , με ημερομηνία 31/12/2018, κατείχε άμεσα ή έμμεσα ποσοστό
71,438% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.
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4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του
καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από
τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή
την αγορά ιδίων μετοχών
Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως
ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο
μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να
αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών
τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν.
2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί αγορά ιδίων μετοχών και δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την εταιρεία
ή κάποια συγγενή ή θυγατρική της εταιρεία.
9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα
αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.
10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με
το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
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I.

Πρόταση Διανομής

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη
διανομή μερίσματος ύψους 592.963,50 Ευρώ, ήτοι 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
ανωτέρω απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
II.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας «PAPERPACK ΑΒΕΕ» σύμφωνα με το άρθρο
43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Η εταιρία έχει υιοθετήσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα
Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, στο βαθμό που αυτές είναι εφαρμόσιμες με βάση το μέγεθος και
την οργάνωσή της.
Με στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της
εταιρίας και όλων όσων συνδέονται με αυτή, η εταιρία οργανώνεται και διοικείται από ένα σύνολο κανόνων,
αρχών και μηχανισμών ελέγχου που αποτελούν το σύστημα της εταιρικής της διακυβέρνησης.
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-of-corporategovernance/
ΓΕΝΙΚΑ
Με τον όρο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης εννοούμε το πλαίσιο των θεσμοθετημένων ή μη κανόνων βάσει
του οποίου εξασκείται η διακυβέρνηση της επιχείρησης. Συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης
αποτελεί ο τρόπος διακυβέρνησης της εταιρείας από τα αρμόδια όργανα της και οι επιπτώσεις του στα
αποτελέσματα αυτής.
Σημαντικότερος λόγος για την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί η
αναγκαιότητα υπαγωγής των ειδικών συμφερόντων που χαρακτηρίζουν τις επιμέρους ομάδες ενδιαφερομένων
(δηλαδή διευθυντικών στελεχών, μετόχων, Διοικητικού Συμβουλίου, πιστωτών, εργαζομένων, φορολογικών
αρχών κ.λ.π.) προς το γενικό συμφέρον της επιχείρησης.
Η εταιρική διακυβέρνηση εξασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, του οποίου όμως οι πράξεις
περιορίζονται από όσους έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην εταιρεία.
Ο Νόμος 2190/1920 περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και διακυβέρνησης των Ανωνύμων
Εταιρειών. Η εταιρεία συμμορφώνεται τόσο με τον Νόμο 2190/1920, όσο και με τον Νόμο 3016/2002 περί
εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος επιβάλλει την συμμετοχή ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο, έχει αναπτύξει επαρκή Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο περιλαμβάνονται η
οργανωτική της διάρθρωση και οι δραστηριότητες της και έχει οργανώσει τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου,
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων για την προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μετόχων.
Η εταιρεία συμμορφώνεται με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 ο οποίος απαιτεί την σύσταση Επιτροπής
Ελέγχου, με τον Νόμο 3693/2008 ο οποίος απαιτεί σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς τους μετόχους
στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την Γενική Συνέλευση και με τον Νόμο 3873/2010 περί ετήσιων και
ενοποιημένων λογαριασμών ορισμένων μορφών. Τέλος, η εταιρεία συμμορφώνεται με το άρθρο 26 του Νόμου
3091/2002, τον Νόμο 3340/2005 για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς, τον Νόμο 3556/2007 για την
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και όλες τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που
αφορούν την προστασία του επενδυτικού κοινού.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η εταιρεία έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων. Οι ανωτέρω πολιτικές περιλαμβάνουν
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την μεθοδολογία Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης των Κινδύνων Αγοράς, του Πιστωτικού Κινδύνου,
του Λειτουργικού Κινδύνου και του Κινδύνου Ρευστότητας προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία με τις
βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, προκειμένου η εταιρεία να προσαρμοσθεί στο
αυξημένης επικινδυνότητας περιβάλλον ως προς την παροχή πιστώσεων σε πελάτες προέβη σε αναθεώρηση της
πιστωτικής της πολιτικής, όπως επίσης και των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των
πελατών της με κύριο σκοπό την διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων.
Γενικότερα, η εταιρεία προσδιορίζει τους κινδύνους που την χαρακτηρίζουν σύμφωνα με την Διεθνώς παραδεκτή
μεθοδολογία COSO, δηλαδή έπειτα από τον καθορισμό των μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων στόχων της σε
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και επιμέρους λειτουργιών και δραστηριοτήτων, της συσχέτισης με τους
κινδύνους στρατηγικής, λειτουργιών, αξιοπιστίας χρηματοοικονομικών και άλλων αναφορών και αυτούς της μη
συμμόρφωσης με νόμους και άλλες ρυθμιστικές διατάξεις και με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της
εταιρείας.
Για όλους τους κινδύνους που αναγνωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνονται σχετικά
μέτρα αντιμετώπισης από την Διοίκηση της εταιρείας τα οποία εφαρμόζονται από τα στελέχη της σε όλα τα
επίπεδα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕΕ)
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) το οποίο
αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, αλλά και σε αρκετές ακόμη πολιτικές, διαδικασίες και
οδηγίες. Επί του παρόντος η συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της εταιρείας
καλύπτεται από καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες.
Το ΣΕΕ της εταιρείας αποτελείται από δικλείδες ασφαλείας οι οποίες έχουν σαν στόχο την επαρκή αντιμετώπιση
των κινδύνων που χαρακτηρίζουν την εταιρεία και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας. Οι στόχοι
της εταιρείας επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων πολιτικών, διαδικασιών και
οδηγιών.
Η επαρκής λειτουργία του ΣΕΕ της εταιρείας εξασφαλίζει πέραν των άλλων και την αξιοπιστία των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες άλλωστε ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές
της εταιρείας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει αρμοδιότητες που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ν. 3016 /
2002. Ο Εσωτερικός Έλεγχος πέραν της παρακολούθησης της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας που προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο εκτελεί ελέγχους ουσίας οι οποίοι βασίζονται σε σχετική
αξιολόγηση κινδύνων σε συνεργασία με την Διοίκηση και υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου.
Κατά το έτος 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποίησε τόσο ελέγχους διαδικασιών, ενώ επίσης
συμμετείχε συμβουλευτικά όπου χρειάστηκε, προκειμένου να προσθέσει αξία στην εταιρεία.
Οι εσωτερικοί έλεγχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν έλεγχο επάρκειας των διαδικασιών κατάρτισης Οικονομικών
Καταστάσεων, ανθρωπίνου δυναμικού, Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και του πλαισίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης. Η μεθοδολογία που ακολουθεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι σύμφωνη με τα Διεθνή
Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Για όλα τα έργα Εσωτερικού Ελέγχου τηρούνται σχετικά φύλλα εργασίας ώστε να μπορεί να διενεργηθεί
επισκόπηση ποιότητας των εργασιών της από ανεξάρτητο όργανο εντός ή εκτός της εταιρείας. Οι εκθέσεις
ελέγχου υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου, ενώ η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την έγκαιρη
τακτοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών δράσεων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική
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Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική
υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα
θέματα, που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια, να αποφασίζει περί:
α. Τροποποιήσεων του καταστατικού, όπως ενδεικτικά αναγράφονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού
Κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από
ρητή διάταξη του καταστατικού
β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των Ελεγκτών
γ. Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
δ. Διάθεσης των κατ έτος κερδών, περί διορισμού εκκαθαριστών και της. συγχώνευσης, διάσπασης,
μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυσης της εταιρίας.
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος, που είναι κύριος και
δικαιούχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές, που ανήκουν στην εταιρία μπορούν να αντιπροσωπευθούν
στη Γενική Συνέλευση για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός της αξίωσης επί του μερίσματος, που σύμφωνα με το
καταστατικό της εταιρείας, τυχόν θα διανεμηθεί ετησίως και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης
στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτή.
Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες
ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές, που κατέχει.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο
και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και
τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης, κατ ενδεικτική απαρίθμηση, της έκδοσης δανείων με
κοινές, ανταλλάξιμες ή μετατρέψιμες ομολογίες, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, ή με ομολογίες κάθε
είδους με σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων ή απαιτήσεων από ακίνητα. Εξαιρούνται οι αποφάσεις, οι οποίες
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστον και εννιά (9) το
ανώτερο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους,
εκλέγονται δε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατ απόλυτη πλειοψηφία των
εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.
Τα μη εκτελεστικά μέλη διακρίνονται από τη μεριά τους σε μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των
μελών του Δ.Σ. και δύο εξ αυτών πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει, κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, να μην κατέχουν μετοχές της εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,50% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με
αυτή πρόσωπα όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη κατ εξαίρεση μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη να
υπερβεί την τετραετία κάθε περίπτωση.
Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι πρόσωπα που
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ασχολούνται με θέματα τρέχουσας καθημερινής διοίκησης της εταιρείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι
επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, συμμετέχουν σε συμβούλια και επιτροπές και
διασφαλίζουν τις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤO Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ιωάννης Τσουκαρίδης
Κορίνα Φασούλη

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Ζέτος

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα
Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Αντωνάκος

Μέλος

Τίτος Βασιλόπουλος

Μέλος

Λάμπρος Φράγκος

Μέλος

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη
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Η Επιτροπή Ελέγχου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.04.2017, είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μαρία Θεοδωροπούλου

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος

Δημήτριος Αντωνάκος

Μέλος

Τίτος Βασιλόπουλος

Μέλος

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής
Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ.
Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ.

Έργο της Επιτροπής είναι η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που
υπάγεται ιεραρχικά σε αυτήν, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, και η υπόδειξη ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.
Όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο
δραστηριοποιείται η εταιρεία και είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των
διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110).

Κηφισιά, 29/03/2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Τσουκαρίδης
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PAPERPACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

της Χρήσης από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ποσά σε 

σημ.

31/12/2018

31/12/2017

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Υπεραξία επιχείρησης

5

265.128,99

265.128,99

Ενσώματα πάγια

7

5.647.895,37

5.284.856,02

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

77.617,26

53.458,94

8.1

57.321,27

178.727,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

8.2.1

97.946,19

95.210,19

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

21.2

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους

Σύνολο

259.277,71

76.610,22

6.405.186,79

5.953.991,36

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

9

3.010.547,60

2.411.605,82

8.2.2

4.307.737,38

4.198.412,61

10

1.137.884,03

1.176.651,54

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8.2.3

1.726.019,18

3.238.084,25

Σύνολο

10.182.188,19

11.024.754,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

16.587.374,98

16.978.745,58

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

11

1.185.927,00

1.185.927,00

Διαφορά υπέρ το άρτιο

12

1.187.780,32

1.187.780,32

Αποθεματικά κεφάλαια

13

Αποτελέσματα εις νέο

-

725.052,05

666.612,62

2.211.539,01

2.962.514,54

5.310.298,38

6.002.834,48

289.818,42

253.497,68

15.1.1

4.814.256,27

5.092.091,95

15.1.3

36.453,69

800,00

5.140.528,38

5.346.389,63

15.1.2

2.645.968,53

2.113.679,11

15.1.1

2.159.097,63

2.199.674,39

610.194,16

905.216,64

Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

14

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

21.1

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16

Σύνολο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεις

721.287,90

410.951,33

6.136.548,22

5.629.521,47

16.587.374,98

16.978.745,58

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Ποσά σε 

1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

16.620.823,92
(12.213.885,80)
4.406.938,12
60.434,87
(1.958.551,34)
(776.094,89)
(244.870,15)
1.487.856,61

15.691.911,93
(11.113.781,11)
4.578.130,82
353.431,76
(1.865.963,14)
(823,89)
(752.676,52)
(39.170,86)
2.272.928,17

(310.064,55)
2.824,80
(121.405,73)
1.059.211,13
(284.941,16)
774.269,97

(258.154,89)
1.029,03
2.015.802,31
(620.819,12)
1.394.983,19

-

774.269,97

1.394.983,19

14
21.3

(18.224,40)
5.102,83
(13.121,57)

(16.231,00)
4.706,99
(11.524,01)

σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά αποτελέσματα

17
18

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Αποτελέσματα προ φ όρω ν
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

20
20
20

19
18
18
18
19

21.3

Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) αναλογούν σε:
Μετόχους μητρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρω τικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Τα συνολικά αποτελέσματα αναλογούν σε:
Μετόχους μητρικής
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Βασικά ( / μετοχή)

-

22

761.148,40

1.383.459,18

761.148,40

1.383.459,18

0,1925

0,3500

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 31/12/2016

Μετ οχικό
κεφάλαιο
1.185.927,00

Διαφορά υπέρ
τ ο άρτιο
1.187.780,32

Αποθεματικά
κεφάλαια
609.569,80

Αποτ ελέσματ α
εις νέο
2.110.468,98

5.093.746,10

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα της 1ης Ιανουαρίου 2017

1.185.927,00

1.187.780,32

609.569,80

2.110.468,98

5.093.746,10

Κέρδη Χρήσης

-

-

-

1.394.983,19

1.394.983,19

Τακτικό Αποθεματικό

-

-

68.566,83

(68.566,83)

Μερίσματα

-

-

-

(474.370,80)

Ποσά σε 

Αναλογιστική επανεκτίμηση

-

1.187.780,32

666.612,62

2.962.514,54

Μετ οχικό
κεφάλαιο
1.185.927,00

Διαφορά υπέρ
τ ο άρτιο
1.187.780,32

Αποθεματικά
κεφάλαια
666.612,62

Αποτ ελέσματ α
εις νέο
2.962.514,54

-

-

-

1.185.927,00

1.187.780,32

666.612,62

2.931.941,93

5.972.261,87

Κέρδη Χρήσης

-

-

-

774.269,97

774.269,97

Τακτικό Αποθεματικό

-

-

71.561,00

(71.561,00)

Μερίσματα

-

-

-

(1.423.111,89)

Ποσά σε 
Υπόλοιπο 31/12/2017
Μεταβολή Λογιστικής πολιτικής
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα της 1ης Ιανουαρίου 2018

Αναλογιστική επανεκτίμηση
Υπόλοιπο 31/12/2018

-

-

1.185.927,00

1.187.780,32

(13.121,57)
725.052,05

-

(474.370,80)

1.185.927,00

Υπόλοιπο 31/12/2017

(11.524,01)

Σύνολο

(30.572,61)

2.211.539,01

(11.524,01)
6.002.834,48

Σύνολο
6.002.834,48
(30.572,61)

(1.423.111,89)
(13.121,57)
5.310.298,38

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής:

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία
1.1 Η εταιρεία
Η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ. 35197/06/Β/96/101 και αρ. ΓΕΜΗ 004465901000.
Έδρα της εταιρείας, είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, Τ.Κ. 14564,
όπου και στεγάζονται τόσο οι διοικητικές υπηρεσίες όσο και η παραγωγική της δραστηριότητα.
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το έτος 2000 και συμμετέχει
στους δείκτες ΔΟΜ, FTSEMSFW και ΔΜΚ.
1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας
Η εταιρεία 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.
Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. λειτουργεί μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην οποία
πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η παραγωγή κουτιών χάρτινης συσκευασίας και εντύπων 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 2008 (ΣΤΑΚΟΔ
’08) 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. 17.21).
Επιπρόσθετα, μέσω της απορροφημένης PROMOCARTON Α.Ε. έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της 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 εταιρίας δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) της IASB,
ισχύουν για ετήσιες περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
2.2 Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
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αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες (σημείωση 3).
2.3 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
την 29/03/2019 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.4 Καλυπτόμενη περίοδος
Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
2.5 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της
εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στα
δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που
παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
2.6 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Στην σημείωση 2.6.1 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα
που τέθηκαν σε ισχύ στην τρέχουσα περίοδο και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην σημείωση 2.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα
που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.6.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που είναι
υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση.
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας
σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα
επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει
επέλθει αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό
και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
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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 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 εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» με το
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΠ 4:
 μια επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινομήσουν από το κέρδος ή τη ζημία στα λοιπά συνολικά
έσοδα ορισμένα από τα έσοδα ή τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η λεγόμενη προσέγγιση overlay.
 μια προαιρετική προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 για οντότητες των οποίων η κυρίαρχη
δραστηριότητα είναι η έκδοση συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 4. αυτή είναι η αποκαλούμενη προσέγγιση
αναβολής.
Η εφαρμογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και επιτρέπεται σε μια οικονομική οντότητα να
σταματήσει να τις εφαρμόζει πριν εφαρμοστεί το νέο πρότυπο ασφαλιστικών συμβολαίων.
Η προσέγγιση επικάλυψης πρέπει να εφαρμόζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Η μέθοδος αναβολής
ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και είναι διαθέσιμη μόνο για τρία
έτη μετά την ημερομηνία αυτή.
Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν είχε σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα” στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου
2018, όπου αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους.
α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα
παρακάτω για την Ταξινόμηση και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο
από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την
διακράτηση αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
διακρατούνται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους
και την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το
επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα
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χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών
ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και
τόκους, όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων
ενσωματωμένων παραγώγων, επιμετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει
εναλλακτικά την επιμέτρησή τους σε ΕΑΜΛΣΕ.
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ταξινομήθηκαν ως
χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ.
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (με εξαίρεση
τις μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως απομείωση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών πρέπει να
γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για περισσότερο από
30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από
πιστωτικά γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη διάρκεια των επομένων 12 μηνών.
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει
ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης
ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται με την ΑΠΖ
για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για
σημαντικές οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών.
β. Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναμορφώθηκε. Συνεπώς:
i) Οποιαδήποτε προσαρμογή στα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων
αναγνωρίζονται στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, με την διαφορά να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο
έναρξης του λογ/μού κέρδη εις νέον
ii) Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της
συγκριτικής περιόδου
iii) Προβλέψεις για απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού δεν αναμορφώνονται στην
συγκριτική περίοδο.
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία από 1 Ιανουαρίου 2018 είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές σε
λογιστικές πολιτικές και προσαρμογές στα κονδύλια που αναγνωρίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. Οι νέες
λογιστικές πολιτικές περιγράφονται στη σημείωση 3.7.
Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9 για την απομείωση
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την ημερομηνία
της αρχικής εφαρμογής.
Το αποτέλεσμα των απαιτήσεων του καινούριου προτύπου ήταν η αύξηση των προβλέψεων για απομείωση της
εταιρείας κατά € 30.572,61, η αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά € 12.487,40 με
αντίστοιχη επίδραση στην έναρξη του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο». Στον πίνακα κατωτέρω
παρουσιάζονται οι σχετικοί υπολογισμοί που υιοθετήθηκαν:
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Ποσά σε 
Ημέρες
0-90
90-120
120-180
180-365
>365
Σύνολο απαιτήσεων

31/12/2017
Ποσοστό απωλειών
1,03%
0,96%
1,31%
20,00%
100,00%

Ποσό απωλειών
(39.134,46)
(3.610,97)
(310,89)
(3,69)
(117.332,02)
(160.392,03)

Πρόβλεψη βάση προηγούμενης λογιστικής πολιτικής:

(117.332,02)

Επίδραση στην Πρόβλεψη απωλειών:
Αναβαλλόμενη φορολογία :

(43.060,01)
12.487,40

Επίδραση στο υπόλοιπο κερδών εις νέον της 1/1/2018 από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής:

(30.572,61)

3.798.512,65
376.180,29
23.701,22
18,45
117.332,02
4.315.744,63

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις προσαρμογές που αναγνωρίζονται σε κάθε χωριστό λογαριασμό. Οι λογαριασμοί
που δεν επηρεάσθηκαν από τις αλλαγές δεν περιλαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα τα υποσύνολα και τα σύνολα που
αναφέρονται δεν μπορούν να επαναυπολογισθούν από τα κονδύλια που παρουσιάζονται.
Ποσά σε 

31/12/2017

Επιδραση ΔΠΧΑ 9

Αναταξινομήσεις

1/1/2018

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

178.727,00

(178.727,00)

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους

178.727,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

95.210,19

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

76.610,22

Σύνολο Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

178.727,00
95.210,19

12.487,40

5.953.991,36

89.097,62
5.966.478,76

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις

4.198.412,61

(43.060,01)

4.155.352,60

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό

11.024.754,22

10.981.694,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

16.978.745,58

16.948.172,97

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεις

2.962.514,54

(30.572,61)

2.931.941,93

6.002.834,48

5.972.261,87

16.978.745,58

16.948.172,97

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές
διερμηνείες για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
άλλων προτύπων.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις με
πελάτες. Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα
αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη.
Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας
σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.
Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 15, επιλέγοντας την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο,
δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση θα αναγνωρίζονταν συσσωρευτικά στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ
τα συγκριτικά ποσά δεν θα επαναδιατυπώνονταν. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία επίδραση στην κερδοφορία, ή την
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15. Επομένως, δεν έγινε καμία
προσαρμογή στo «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018.
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Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων
(φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα
και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού».
Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας
σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον
έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά
όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη,
συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει
την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας αποτελούν τα κουτιά χάρτινης
συσκευασίας και έντυπα με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην
επεξεργασία καθώς και χάρτινα προωθητικά μέσα (τομέας προωθητικά μέσα), όπως displays, stands, κλπ.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται
και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους
εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input methods).
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η
οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς
τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν
διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση
από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πώς προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή
όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε
ξένο νόμισμα.
Η εφαρμογή της ανωτέρω διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
ΔΛΠ 28 Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων
κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να
επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή
θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση.
Η εφαρμογή των ανωτέρω δεν είχε επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
2.6.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για
μεταγενέστερες περιόδους.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) Ορισμός του ουσιώδους (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται,
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον,
έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο
ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά
έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές
τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με
βάση το ΔΠΧΑ 9.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και
υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία επί του παρόντος εξετάζει την επίπτωση των εν λόγω τροποποιήσεων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 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
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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.
Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει την τροποποιημένη μέθοδο αναδρομικής υιοθέτησης στο ΔΠΧΑ 16 και,
ως εκ τούτου, θα αναγνωρίσει μόνο μισθώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης την 1η Ιανουαρίου 2019.
Επιπλέον, αποφάσισε να προβεί σε μέτρηση των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης κατά παραπομπή
στην αποτίμηση της υποχρέωσης μίσθωσης κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει
άμεσος αντίκτυπος στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αυτή. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι
αναλήψεις υποχρεώσεων λειτουργικής μίσθωσης για την Εταιρεία ανήλθαν σε 2,8 εκ. ευρώ. Υποθέτοντας ότι οι
δεσμεύσεις μίσθωσης παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, η επίδραση από την προεξόφληση αυτών των
αναλήψεων αναμένεται να οδηγήσει στην αναγνώριση απαίτησης για δικαίωμα χρήσης και υποχρεώσεων
μίσθωσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να διεξαχθούν περαιτέρω
εργασίες προκειμένου να καθοριστεί εάν και πότε είναι πιθανό να ασκηθούν οι επιλογές επέκτασης και
τερματισμού, με αποτέλεσμα η αναγνωρισθείσα πραγματική υποχρέωση να είναι διαφορετική. Τέλος, η Εταιρεία
αντί να αναγνωρίζουν ένα λειτουργικό έξοδο για τις πληρωμές λειτουργικής μίσθωσης, θα αναγνωρίζουν τους
τόκους των υποχρεώσεων μίσθωσης και των αποσβέσεων από τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης. Αυτό θα
οδηγήσει σε αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά Ευρώ 500 χιλ.
περίπου.
ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει
μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι απαιτήσεις
αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με
βάση την αρχή. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το νέο πρότυπο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει
τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς
συντελεστές.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από
πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε
δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για
τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία
από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε
μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.
2.7 Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση
παραδοχών από πλευράς της διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν
την απομείωση της υπεραξίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, ,
και τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία
και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η
βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές
αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Απομείωση υπεραξίας
Η εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό
απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί
ποσό υπεραξίας. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο
θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών.
Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Ο προσδιορισμός απομείωσης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που
αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της απομείωσης. Η απομείωση
βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις
προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς χάρτινης συσκευασίας, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στην
μελλοντική δυνατότητα χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες
συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσιμο ποσό
συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Ο προσδιορισμός των ενδείξεων απομείωσης, όπως και η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και ο
προσδιορισμός των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές
εκτιμήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων απομείωσης, τις αναμενόμενες
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ταμειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να εφαρμοστούν.
Προσδιορισμός πιστωτικών ζημιών
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς την πιστωτική ζημιά που μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται και
εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς
πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Προσδιορισμός εύλογης αξίας μη εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων
Η αξία προσδιορίζεται βασιζόμενη σε εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με την αναμενόμενη μελλοντική
κερδοφορία των μη εισηγμένων τίτλων, λαμβάνοντας υπόψη συγκρίσιμα στοιχεία παρόμοιων τίτλων.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της δύναται να εμπλακεί σε διάφορες αντιδικίες και νομικές
υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και
αξιολογούν τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενοι στην άποψη των νομικών συμβούλων της. Εάν η
ενδεχόμενη ζημιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της
πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε
σημαντικό βαθμό η κρίση της διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία
επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να
αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της
πιθανής ζημιάς. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική
επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
3.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία για την σύνταξη των
οικονομικών της καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται
ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας, εφόσον
υφίστανται.
3.2 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Ως λειτουργικός τομέας ορίζεται μία ομάδα δραστηριοτήτων που από τις οποίες:
§
§

η εταιρεία πραγματοποιεί έσοδα και δαπάνες
τα αποτελέσματα του επισκοπούνται σε τακτά διαστήματα από τη εταιρεία και
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§

για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή οικονομικά στοιχεία

Οι λειτουργικοί τομείς αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση η οποία
αξιολογείται από την διοίκηση της εταιρείας.
Οι λειτουργικοί τομείς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πορείας της εταιρείας είναι οι εξής:
§
§

Χάρτινη Συσκευασία
Προωθητικά Μέσα

3.3 Υπεραξία
Η υπεραξία η οποία αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων αρχικά αναγνωρίζεται στο κόστος της, το οποίο
είναι το υπερβάλλον του κόστους της συνένωσης, πάνω από την αναλογία της εταιρείας στην εύλογη αξία των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιμετράται στο κόστος μείον οποιονδήποτε σωρευμένων ζημιών
απομείωσης. Η εταιρεία εξετάζει την υπεραξία για απομείωση της αξίας σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά εάν
γεγονότα ή μεταβολές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η υπεραξία μπορεί να έχει απομειωθεί.
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας)
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή
στη διοίκηση.
Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισμικό κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού.
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της
περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται.
Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις
εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (τρία με πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας του.
3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις
τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται,
μεταφέρεται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε
κέρδος ή ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα λοιπά ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη
που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα των χρήσεων που
πραγματοποιούνται.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων
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ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει
στην κατασκευή, κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη
ζωή τους που έχει ως εξής:
Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

12,5 - 25 έτη
5- 12,50 έτη
6,67 - 10 έτη
3,3 – 10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος
ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο περιουσιακό
στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις. Κατά
την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια
ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και της αξίας
χρήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προ
εξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το
περιουσιακό στοιχείο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
3.6 Μη κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που ο εταιρεία σκοπεύει
να πωλήσει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως Κατεχόμενα
προς πώληση. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα συστατικό μέρος της εταιρείας, μια ομάδα στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων ή ένα ανεξάρτητο μη κυκλοφορούν πάγιο στοιχείο.
Τα στοιχεία του ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως Κατεχόμενα προς πώληση επιμετρούνται στην
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα που η επιχείρηση θα
κληθεί να καταβάλλει για την πραγματοποίηση της πώλησης και δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Το κέρδος ή η
ζημιά από την πώληση ή την αναπροσαρμογή των «Κατεχόμενων προς πώληση» παγίων απεικονίζονται στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης στα κονδύλια «Λοιπά Έσοδα» ή «Λοιπά Έξοδα» αντίστοιχα.
3.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.7.1 Αρχική Αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της
Εταιρείας, όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου.
3.7.2 Αρχική Επιμέτρηση
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία
πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, αντίστοιχα (άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην
ΕΑΜΚΑ).
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος
χρηματοδότησης στη τιμή συναλλαγής τους.
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3.7.3 Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
3.7.3.1 Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9,
επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η βάση για την
επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού, όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών
τους. Η αξιολόγηση της Εταιρείας σχετικά με το επιχειρηματικό του μοντέλο καθορίζεται σε επίπεδο
χαρτοφυλακίου, ο οποίος να αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που
διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται μαζί για να επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος της
Εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται αποκλειστικά
από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο
διακράτησης αυτών των μέσων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό
επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την λήξη και την συλλογή των συμβατικών ταμειακών
ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει πρόθεση κατοχής των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά
αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να εκπληρωθεί μια ειδική ανάγκη ρευστότητας),
τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην ΕΑΜΛΣΕ. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται
εντός επιχειρηματικού μοντέλου διαφορετικού από τα ανωτέρω, επιμετρούνται στην ΕΑΜΚΑ.
Η εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να παράγει ταμειακές
ροές.
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται εντός ενός
επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές
ροές τους.
Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν εισπράττοντας
τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, εξετάζει
την συχνότητα, την αξία και το χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων περιόδων, τον λόγο αυτών των
πωλήσεων και τις προσδοκίες της Εταιρείας αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις.
Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το επιχειρηματικό
μοντέλο.
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν
αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό
μοντέλο.
Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει εάν το
επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις τρέχουσες περιόδους
αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
3.7.3.2 Μετοχές
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 32,
επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα
να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των μετοχών, με την προϋπόθεση
ότι οι μετοχές δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση και δεν αποτελούν ενδεχόμενο αντάλλαγμα
αναγνωριζόμενο από την Εταιρεία σε συνένωση επιχειρήσεων στην οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.
Η Εταιρεία κάνει την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον
ορισμό της μετοχής κατά το ΔΛΠ 32.
3.7.3.3 Αναταξινομήσεις
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της
στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την
δραστηριότητα της Εταιρείας και είναι ευαπόδεικτες επέρχεται αναταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται μελλοντικά της ημερομηνίας
αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για
τις οποίες η Εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα τον προσδιορισμό σε ΕΑΜΛΣΕ και κάθε χρηματοοικονομικό

Σελίδα | 41

Σημειώσεις επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018

περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ΕΑΜΚΑ κατά την αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να
αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος.
3.7.4 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας των
υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση ταμειακών
ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως προβλέπεται
συμβατικά και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.
Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των ΑΠΖ για τις απαιτήσεις από
πελάτες. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από
πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις
από πελάτες της Εταιρείας κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες:
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση. Εάν το
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική
αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της
συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά πιστωτικά
γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση. Εάν το
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και
επιμετράται στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, καθώς και άλλες
πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη.
Τα βασικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής της Εταιρείας, όσον
αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ είναι τα ακόλουθα:
 Άνοιγμα σε Αθέτηση (EAD): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία αναφοράς.
 Πιθανότητα Αθέτησης (PD): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του
συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας το
μοντέλο υπολογισμού ρίσκου της βάσεως EIKON THOMSON REUTERS.
Την 31.12.2018 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει αναγνωριστεί
ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης.
Η Εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ ανά πελάτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια
απαιτήσεων από πελάτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ
ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει των κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
3.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ είτε
ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Η Εταιρεία δεν έχει κατατάξει
καμία από τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ.
3.8.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο
κονδύλι «Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» καθώς και στο κονδύλι «Λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις».
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία
του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή
ακυρώνεται ή λήγει.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται
καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
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υποχρεώσεις» , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.8.2 Δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια
αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται, εκτός των
άμεσων εξόδων έκδοσης τους.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού.
3.8.3 Κοινές μετοχές
Το μετοχικό κεφάλαιο που εκδίδεται από την εταιρία αναγνωρίζεται με το προϊόν της είσπραξης μειωμένο με τα
άμεσα κόστη της έκδοσης, μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε αυτά.
Όταν η εταιρεία αποκτά δικούς της συμμετοχικούς τίτλους, οι τίτλοι αυτοί (οι «ίδιες μετοχές») αφαιρούνται από
τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
3.9 Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και άλλα αγαθά που αποκτήθηκαν με σκοπό την μελλοντική
πώλησή τους.
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού, και
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και
κατάσταση και οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα μέρος γενικών
εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή, το οποίο απορροφάται με βάση την κανονική δυναμικότητα των
παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές δαπάνες.
Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης
και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
3.10 Λογιστική φόρου εισοδήματος
3.10.1 Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς και που δεν
έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς
συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης.
Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό
έξοδο στα αποτελέσματα.
3.10.2 Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των
οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθμιστούν
έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Ο εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την
αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου
εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριμένες
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσμα την
σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι
του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
3.11 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
§
§

υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με
τους όρους της επιχορήγησης και
πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με απόκτηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζονται σαν
αναβαλλόμενο έσοδο στο παθητικό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στο κονδύλι
«Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αφορούν.
3.12 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
3.12.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωμένο
έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε
επιστροφή.
3.12.2 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης
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Η εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.
3.12.2.1 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε
αναλογικές υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά
συνολικά έσοδα.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα
συνταξιοδοτικά προγράμματα εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται
σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών.
3.12.2.2 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον
ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι
υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική
ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νομική ή τεκμαιρόμενη)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις
εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται
από το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των
εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία
υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο.
3.13 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών
πόρων για την εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της
εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή
τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν
την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού,
περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα
αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
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Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο
έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο
στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί
για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία
πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που
περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
3.14 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
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3.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
3.16 Μισθώσεις
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.
3.16.1 Η Εταιρεία ως μισθωτής
3.16.1.1 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται σε αυτόν
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με
τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην
εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων
συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα
αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις
καταβολές μισθωμάτων είναι καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισμός της ωφέλιμης
ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης,
περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της,
με βάση τις ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη
διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου
υπολοίπου της υποχρέωσης.
3.16.1.2 Λειτουργικές μισθώσεις
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις
λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου
χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο,
όταν πραγματοποιούνται.
3.17 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και
τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας,
τις εκπτώσεις και τις επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
3.17.1 Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο
αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
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Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο
αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Σε περιπτώσεις που μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός ολοκλήρωσης, οι
αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και
εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου.
3.17.2 Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των
αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή.
3.17.3 Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
3.18 Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται, εκτός αν αφορά περιουσιακό
στοιχείο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής.
3.19 Εύλογες αξίες
Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας
ιεράρχησης τριών επιπέδων.
§

Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς, που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς
για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»).

§

· Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές, η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα
είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»).

§

· Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές, η εύλογη αξία των
οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»).

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων (Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις, Λοιπές απαιτήσεις και τα Ταμειακά διαθέσιμα) και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις καθώς
και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) προσέγγιζε την εύλογη αξία.
Η εταιρεία επιμετρά όλους τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα λοιπά κέρδη/(ζημιές) όπως
προκύπτουν. Η αξία προσδιορίζεται βασιζόμενη σε εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με την αναμενόμενη
μελλοντική κερδοφορία των μη εισηγμένων τίτλων, λαμβάνοντας υπόψη συγκρίσιμα στοιχεία παρόμοιων τίτλων.
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4.

Πληροφόρηση κατά τομέα

4.1 Καθορισμός λειτουργικών τομέων
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πώληση των διαφόρων τύπων χαρτιού συσκευασίας και προϊόντων
προώθησης (Προωθητικά μέσα). Ως λειτουργικός τομέας ορίζεται μία ομάδα δραστηριοτήτων που από τις
οποίες:
§
§
§

η εταιρεία πραγματοποιεί έσοδα και δαπάνες
τα αποτελέσματα του επισκοπούνται σε τακτά διαστήματα από τη εταιρεία και
για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή οικονομικά στοιχεία

Οι λειτουργικοί τομείς αναγνωρίζονται και παρουσιάζονται με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση η οποία
αξιολογείται από την διοίκηση της εταιρείας.
Οι λειτουργικοί τομείς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πορείας της εταιρείας είναι οι εξής:
§
§

Χάρτινη Συσκευασία
Προωθητικά Μέσα

Τα οικονομικά στοιχεία για τους λειτουργικούς τομείς της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω.
4.2 Αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα
Τα αποτελέσματα ανά λειτουργικό τομέα είναι τα εξής:
Αποτελέσματα τομέα την περίοδο 1/131/12/2018
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες
Πωλήσεις σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Αναλογία αποτελέσματος συγγενών
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισ οδήματος
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)

Αποτελέσματα τομέα την περίοδο 1/131/12/2017
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες
Πωλήσεις σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρω ν,
χρηματ οδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Αναλογία αποτελέσματος συγγενών
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)

Χάρτινη
συσκευασία
16.273.905,73

Προωθητικά μέσα

Μη κατανεμημένα

Σύνολο

346.918,19

0,00

0,00

0,00

0,00

16.620.823,92
0,00

16.273.905,73

346.918,19

0,00

16.620.823,92

1.435.123,51

52.733,10

0,00

1.487.856,61

(428.645,48)

0,00

0,00

(428.645,48)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006.478,03

52.733,10

0,00

1.059.211,13

(269.648,56)

(15.292,60)

0,00

(284.941,16)

736.829,47

37.440,50

0,00

774.269,97

Χάρτινη
Προωθητικά μέσα Μη κατανεμημένα
συσκευασία
15.350.181,62
341.730,31
0,00

Σύνολο
15.691.911,93

0,00

0,00

0,00

0,00

15.350.181,62

341.730,31

0,00

15.691.911,93

2.221.525,33

51.402,84

0,00

2.272.928,17

(257.125,86)

0,00

0,00

(257.125,86)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.964.399,47

51.402,84

0,00

2.015.802,31

(605.912,30)

(14.906,82)

0,00

(620.819,12)

1.358.487,18

36.496,01

0,00

1.394.983,19

Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για κάθε λειτουργικό τομέα είναι συνεπείς με τις λογιστικές
πολιτικές που αναφέρονται στη σημείωση 3.
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4.3 Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ανά λειτουργικό τομέα
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά λειτουργικό τομέα είναι τα εξής:
Ποσά σε  '
Ενεργητικό & υποχρεώσεις την 31/12/2018
Ενεργητικό τομέα

Χάρτινη
συσκευασία
16.235.721,56

Υ ποχρεώσεις τομέα

Ενεργητικό & υποχρεώσεις την 31/12/2017
Ενεργητικό τομέα

0,00

0,00

0,00

0,00

16.235.721,56

351.653,42

0,00

16.587.374,98

11.235.832,30

41.244,30

0,00

11.277.076,60

0,00

0,00

0,00

0,00

11.235.832,30

41.244,30

0,00

11.277.076,60

Χάρτινη
συσκευασία
16.330.871,87

Υ ποχρεώσεις τομέα

Μη κατανεμημένα

Σύνολο

392.536,49

255.337,22

0,00

0,00

0,00

16.330.871,87

392.536,49

255.337,22

16.978.745,58

10.015.725,52

54.968,94

905.216,64

10.975.911,10

0,00

0,00

0,00

0,00

10.015.725,52

54.968,94

905.216,64

10.975.911,10

Υ ποχρεώσεις συγγενών επιχειρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

Προωθητικά μέσα

16.587.374,98

0,00

Ενεργητικό συγγενών επιχειρήσεων
Σύνολο ενεργητικού

Σύνολο

351.653,42

Υ ποχρεώσεις συγγενών επιχειρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

Μη κατανεμημένα

0,00

Ενεργητικό συγγενών επιχειρήσεων
Σύνολο ενεργητικού

Προωθητικά μέσα

16.978.745,58

Για την παρακολούθηση των λειτουργικών τομέων και τον επιμερισμό των διαθέσιμων πόρων σε κάθε τομέα:
I.

όλα τα περιουσιακά στοιχεία επιμερίζονται στον λειτουργικό τομέα που αφορούν εκτός από:
§
§
§

II.
III.
§
§
§
IV.

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
τις απαιτήσεις από φόρους
τα περιουσιακά στοιχεία που απασχολούνται από κοινού στους λειτουργικούς τομείς επιμερίζονται σε
κάθε τομέα ανάλογα με τα έσοδα που πραγματοποιεί.
όλες οι υποχρεώσεις επιμερίζονται στους λειτουργικούς τομείς εκτός από:
τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και
τις υποχρεώσεις για φόρους εισοδήματος
οι υποχρεώσεις που αφορούν από κοινού τους λειτουργικούς τομείς επιμερίζονται σε κάθε τομέα
ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία κάθε τομέα.

4.4 Λοιπές πληροφορίες ανά λειτουργικό τομέα
Λοιπά στοιχεία ανά λειτουργικό τομέα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018
Ποσά σε  '
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προσθήκες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση υπεραξίας
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Χάρτινη
συσκευασία
735.511,12

Προωθητικά μέσα

Μη κατανεμημένα

Σύνολο

11,96

0,00

24.610,38

0,00

0,00

735.523,08
24.610,38

1.107.735,80

0,00

0,00

1.107.735,80

48.768,71

0,00

0,00

48.768,71

0,00

0,00

0,00

0,00
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Για τη χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017
Ποσά σε  '
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Χάρτινη
συσκευασία
450.335,08

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προσθήκες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση υπεραξίας

Προωθητικά μέσα

Μη κατανεμημένα

Σύνολο

2,56

0,00

38.146,18

0,00

0,00

450.337,64
38.146,18

2.945.126,70

0,00

0,00

2.945.126,70

21.215,01

0,00

0,00

21.215,01

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5 Πωλήσεις κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε  '
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο πωλήσεων

1/1- 31/12/2018

1/1- 31/12/2017

549.071,85

532.089,05

15.079.615,26

14.213.314,18

540.118,82

507.247,00

452.017,99

439.261,70

16.620.823,92

15.691.911,93

4.6 Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα
Στοιχεία για τις πωλήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία ανά γεωγραφικό τομέα παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα:
Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα
Ποσά σε  '
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τρίτες χώρες
Σύνολο

1/1- 31/12/2018

1/1- 31/12/2017

16.452.813,73

15.462.515,21

134.641,11

158.527,41

33.369,08

70.869,31

16.620.823,92

15.691.911,93

Περιουσιακά στοιχεία ανά γεωγραφικό τομέα

Ποσά σε  '

31/12/2017

16.419.702,91
134.370,15

16.793.576,16
185.169,42

Τρίτες χώρες
Μη κατανεμημένα

33.301,93
0,00

0,00
0,00

16.587.374,98

16.978.745,58

Σύνολο

5.

31/12/2018

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπεραξία επιχείρησης

Η λογιστική αξία της υπεραξίας προέκυψε από την δραστηριότητα των Προωθητικών μέσων η οποία
εκτελούνταν από τη θυγατρική και απορριφθείσα εταιρεία PROMOCARTON A.E.. H κίνηση της υπεραξίας και η
κατανομή της στις μονάδες ταμειακών ροών αναλύεται ως εξής:
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Ποσά σε 
Κόστος κτήσης την 1/1/2017
μείον: Σωρευμένη απομείωση
Λογιστική αξία την 1/1/2017
Αγορές
Μειώσεις
Απομείωση χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2017
μείον: Σωρευμένη απομείωση
Λογιστική αξία την 31/12/2017
Αγορές
Μειώσεις
Απομείωση χρήσης
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018
μείον: Σωρευμένη απομείωση
Λογιστική αξία την 31/12/2018

Προωθητικά μέσα
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99

Σύνολο
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99
265.128,99

Η υπεραξία υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο απομείωσης και σε περίπτωση καταλογισμού ζημιάς απομείωσης της
υπεραξίας αυτή περιλαμβάνεται στο κονδύλι των αποτελεσμάτων «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα».
Κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση δεν προέκυψε απομείωση της υπεραξίας. Οι βασικές παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο απομείωσης έχουν ως ακολούθως:
Μονάδα δημιουργίας Ταμειακών ροών
Επιτόκιο προεξόφλησης
Μέσο ποσοστό ανάπτυξης την επόµενη
Ποσοστό ανάπτυξης µετά την πενταετία
Περιθώριο Λειτουργικών κερδών προ
Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων

2018

2017
11,61%
0,00%
0,00%

11,61%
0,00%
0,00%

15,20%

15,04%

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων των
ταμειακών ροών στα πλαίσια διενέργειας του ετήσιου ελέγχου για την απομείωση της αξίας της υπεραξίας είναι
οι ακόλουθες:
§
§

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση τις αποδόσεις των
μηδενικού κινδύνου ομολόγων.
Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους προ
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και τα λειτουργικά κέρδη προ
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων υπολογίστηκαν
με βάση τα πραγματικά στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνεπείς με ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.
6.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά της εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά προγράμματα. Η
ανάλυση των λογιστικών αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παρουσιάζεται στους πίνακες
που ακολουθούν:
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Ποσά σε 

Λογισμικό

Κόστος Κτήσης την 1/1/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2017
Προσθήκες
Μειώσεις / Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017
Προσθήκες
Μειώσεις / Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018

382.661,44
(312.271,33)
70.390,11
21.215,01
(38.146,18)
403.876,45
(350.417,51)
53.458,94
48.768,71
(24.610,39)
452.645,16
(375.027,90)
77.617,26

Σύνολο
382.661,44
(312.271,33)
70.390,11
21.215,01
(38.146,18)
403.876,45
(350.417,51)
53.458,94
48.768,71
(24.610,39)
452.645,16
(375.027,90)
77.617,26

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης (σημείωση 18).
Επί των άυλων παγίων της εταιρείας δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις για εξασφάλιση
υποχρεώσεων.
7.

Ενσώματα πάγια

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται
ως εξής:
Ποσά σε 
Κόστος Κτήσης την 1/1/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2017
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2017
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2018
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6.796,76
-

1.128.041,74
(880.635,81)

Μεταφορικά Έπιπλα και λοιπός
μέσα
εξοπλισμός
10.730.458,58
291.234,14
752.165,00
(8.352.833,00)
(174.092,02)
(659.071,53)

6.796,76

247.405,93

2.377.625,58

117.142,12

6.796,76
-

194.177,00
(7.989,00)
(28.484,94)
7.988,99
1.314.229,74
(901.131,76)

2.655.827,92
(2.146.301,81)
(347.709,81)
2.142.295,86
11.239.984,69
(6.558.246,95)

24.314,44
(64.000,00)
(14.817,98)
16.533,32
251.548,58
(172.376,68)

6.796,76

413.097,98

4.681.737,74

79.171,90

6.796,76
-

89.700,00
(52.427,99)
1.403.929,74
(953.559,75)

873.836,15
(627.762,89)
12.113.820,84
(7.186.009,84)

(25.600,00)
(11.457,82)
16.426,67
225.948,58
(167.407,83)

6.796,76

450.369,99

4.927.811,00

58.540,75

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

93.093,47

Σύνολο
12.908.696,22
(10.066.632,36)
2.842.063,86

70.807,34
(29.336,28)
(59.324,91)
28.812,02
793.636,06
(689.584,42)

2.945.126,70
(2.247.627,09)
(450.337,64)
2.195.630,19
13.606.195,83
(8.321.339,81)

104.051,64

5.284.856,02

144.199,65
(2.614,41)
(43.874,37)
2.614,36
935.221,30
(730.844,43)

1.107.735,80
(28.214,41)
(735.523,07)
19.041,03
14.685.717,22
(9.037.821,85)

204.376,87

5.647.895,37
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης (σημείωση 18). Για τα
οικόπεδα και τα κτίρια δεν υφίστανται υποθήκες.
Υφίσταται ενέχυρο επί μηχανημάτων κυριότητας της εταιρείας, έως ποσού ύψους 927.000,00€ για διασφάλιση
τραπεζικού δανεισμού.
8.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινομούνται ως εξής:
Ποσά σε 
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο

31/12/2018
6.131.702,75

31/12/2017
7.531.707,05

57.321,27

178.727,00

6.189.024,02

7.710.434,05

8.1 Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή αφορούν τη συμμετοχή
της εταιρείας κατά 6,18% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ με έδρα το Κορωπί Αττικής
και τη συμμετοχή κατά 35,00% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ στην οποία δεν
υφίσταται σχετική δυνατότητα ελέγχου. Η ανάλυση της αξίας τους έχει ως εξής:
Ποσά σε 
Υπόλοιπο την 1/1/2017
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2017
Προσθήκες
Μεταφορές από μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Διαθέσεις
Απομείωση Αξίας
Υπόλοιπο την 31/12/2017
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2018
Μεταφορές από μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Διαθέσεις
Απομείωση Αξίας
Υπόλοιπο την 31/12/2018

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕΕ
54.000,00

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ
124.727,00

Σύνολο
178.727,00

-

-

-

-

-

-

54.000,00

124.727,00

178.727,00

-

-

-

54.000,00

(121.405,73)
3.321,27

(121.405,73)
57.321,27

Τόσο η εταιρεία Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ όσο και η εταιρεία Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ δεν διαπραγματεύονται σε κάποια
ενεργό αγορά.
Οι επενδύσεις στην Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ και την Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ παρακολουθούνται σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν.
Κατά την τρέχουσα χρήση προέκυψε μείωση της αξίας της εταιρείας Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ ύψους 121.405,73 € η
οποία καταλογίσθηκε στο κονδύλι «Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» (βλ. σημ. 20).
Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας έχουν ως ακολούθως:
Επιτόκιο προεξόφλησης
Μέσο ποσοστό ανάπτυξης την επόµενη πενταετία
Ποσοστό ανάπτυξης µετά την πενταετία
Περιθώριο Λειτουργικών κερδών προ Αποσβέσεων,
Τόκων και Φόρων
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ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕΕ
15,07%
0,00%
0,00%

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ
15,07%
5,00%
0,00%

9,97%

-3,46%
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8.2 Χρηματοοικονομικά μέσα εκτός επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Ποσά σε 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2018
97.946,19
4.307.737,38
1.726.019,18
6.131.702,75

31/12/2017
95.210,19
4.198.412,61
3.238.084,25
7.531.707,05

31/12/2018
97.946,19
97.946,19

31/12/2017
95.210,19
95.210,19

8.2.1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά σε 
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κυρίως εγγυήσεις ενοικίων. Επειδή το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν είναι
σημαντικό για την εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δεν έχει γίνει
προσαρμογή στην αξία των εγγυήσεων αυτών με βάση το πραγματικό επιτόκιο.
8.2.2 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Προκαταβολές Προμηθευτών
Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
Επιταγές σε τρίτους
Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφαλειών πελατών
Σύνολο

31/12/2018
3.624.345,31
19.078,37
2.942,59
414.651,41
394.158,72
4.455.176,40
(147.439,02)
4.307.737,38

31/12/2017
3.242.871,73
25.264,38
7.285,04
476.617,68
563.705,80
4.315.744,63
(117.332,02)
4.198.412,61

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.
Η χρονολογική ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών της
Εταιρείας, έχει ως εξής:
Ποσά σε 
Ημέρες
0-90
90-120
120-180
180-365
>365
Σύνολο απαιτήσεων

31/12/2018

Ποσά σε 
Ημέρες
0-90
90-120
120-180
180-365
>365
Σύνολο απαιτήσεων

1/1/2018
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Ποσοστό απωλειών
3.878.016,47
410.717,16
45.718,45
3.348,36
117.348,48
4.455.148,92

0,69%
0,65%
0,74%
9,98%
100,00%

Ποσό απωλειών
(26.733,55)
(2.685,48)
(337,20)
(334,31)
(117.348,48)
(147.439,02)

1,03%
0,96%
1,31%
20,00%
100,00%

Ποσό απωλειών
(39.134,46)
(3.610,97)
(310,89)
(3,69)
(117.332,02)
(160.392,03)

Ποσοστό απωλειών
3.798.512,65
376.180,29
23.701,22
18,45
117.332,02
4.315.744,63
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Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για πιθανή απομείωση τους η
οποία περιλαμβάνεται στις δαπάνες διάθεσης (σημ. 18).
Η κίνηση της πρόβλεψης είναι η εξής:
Ποσά σε 
Υπόλοιπο έναρξης
Προσαρμογή IFRS 9
Πρόβλεψη/αναστροφή χρήσεως
Διαγραφές απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2018
117.332,02
43.060,01
(941,02)
(12.011,99)
147.439,02

31/12/2017
254.376,41
(137.044,39)
117.332,02

Κατά το προηγούμενο έτος, η απομείωση των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων εκτιμήθηκε με
βάση το μοντέλο των πραγματοποιηθέντων ζημιών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η Εταιρία, από την 1/1/2018
εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΠ 9 για τον υπολογισμό των αναμενομένων πιστωτικών
ζημιών των πελατών και λοιπών βραχυπροθέσμων απαιτήσεων, τους οποίους ταξινομεί είτε στο Στάδιο 2, είτε
στο Στάδιο 3.
Ποσά σε 
Υπόλοπο απαιτήσεων
Στάδιο 2
Στάδιο 3
Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά
Στάδιο 2
Στάδιο 3
Αναμενόμενο % πιστωτικής ζημιάς
Στάδιο 2
Στάδιο 3

31/12/2018
4.455.148,92
4.334.452,08
120.696,84
147.439,02
29.756,23
117.682,79

31/12/2017
4.315.744,63
4.198.394,16
117.350,47
160.392,03
43.056,32
117.335,71

0,69%
97,50%

1,03%
99,99%

8.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά διαθέσιμα ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Ποσά σε 
Ταμείο μετρητών

31/12/2018
11.968,89

31/12/2017
23.368,32

1.677.686,88

3.179.847,97

36.363,41

34.867,96

1.726.019,18

3.238.084,25

Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων &
ισοδύναμων

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας.
9.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε 
Εμπορεύματα και υλικά συσκευασίας
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες & βοηθητικές ύλες
Σύνολο

31/12/2018
8.994,85
839.388,20
2.162.164,55
3.010.547,60

31/12/2017
17.486,06
827.899,09
1.566.220,67
2.411.605,82

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης περιλαμβάνεται στο
κόστος πωληθέντων (σημείωση 18).
Υφίσταται ενέχυρο επί αποθεμάτων έως του ποσού των 1 εκ. Ευρώ.
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10.

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

Η ανάλυση των λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχει ως εξής:
Ποσά σε 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Λοιποί παρακρατημενοι φόροι
Ελληνικό δημόσιο
Λοιποί χρεώστες
Δοσμένες Εγγυήσεις
Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές
Προπληρωμένα έξοδα
Πρόβλεψη επισφαλειών λοιπών χρεωστών
Αγορές υπό παραλαβή
Σύνολο

11.

31/12/2018
449.786,19
232,65
1.587,10
34.697,07
888,33
116.118,63
(12.011,99)
546.586,05
1.137.884,03

31/12/2017
624.857,09
105,70
12.605,44
30.597,07
135.604,38
506,51
51.759,16
320.616,19
1.176.651,54

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 3.953.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €
0,30. Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και
αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Ποσά σε 

31/12/2018
Αριθμός
Ονομαστική
μετοχών
αξία

31/12/2017
Αριθμός
Ονομαστική
μετοχών
αξία

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί
Κοινές ονομαστικές
Προνομιούχες

3.953.090,00
0,00

0,30

3.953.090,00
0,00

0,30

Πλήρως εξοφλημένες μετοχές
Κοινές ονομαστικές

3.953.090,00

0,30

3.953.090,00

0,30

Δεν υπήρξε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις:
Ποσά σε 
Μετοχικό κεφάλαιο έναρξης περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Μετοχικό κεφάλαιο τέλους περιόδου

31/12/2018
1.185.927,00
1.185.927,00

31/12/2017
1.185.927,00
1.185.927,00

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια
είκοσι επτά ευρώ (1.185.927,00) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα
(3.953.090) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η καθεμία.
Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ με τον
κωδικό ΠΠΑΚ. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
12.

Διαφορά υπέρ το άρτιο

Η κίνηση του λογαριασμού αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 
Υπόλοιπο έναρξής περιόδου
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπo τέλους περιόδου

31/12/2018
1.187.780,32
1.187.780,32

31/12/2017
1.187.780,32
1.187.780,32

Τα ποσά που λήφθηκαν, πλέον της ονομαστικής αξίας των μετοχών από την έκδοση μετοχών κατά την διάρκεια
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του έτους, έχουν συμπεριληφθεί στο ίδια κεφάλαια στο κονδύλι «Διαφορά υπέρ το Άρτιο» αφαιρουμένων των
εξόδων εγγραφής, άλλων νόμιμων αμοιβών και των σχετικών φορολογικών οφελών.
13.

Αποθεματικά κεφάλαια

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών εύλογης αξίας παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ποσά σε 
Υπόλοιπο την 1/1/2017
Αναλογιστικό Αποτέλεσμα
Σχηματισμός αποθεματικών
Υπόλοιπο την 31/12/2017
Σχηματισμός αποθεματικών
Αναλογιστικό Αποτέλεσμα
Υπόλοιπο την 31/12/2018

Τακτικό
Έκτακτα
Αφορολόγητα
αποθεματικό
αποθεματικά
Αποθεματικά
282.098,20
2.219,00
335.221,00
68.566,83
350.665,03
2.219,00
335.221,00
71.561,00
422.226,03
2.219,00
335.221,00

Λοιπά
αποθεματικά
(9.968,40)
(11.524,01)
(21.492,41)
(13.121,57)
(34.613,98)

Σύνολο
609.569,80
68.566,83
(11.524,01)
666.612,62
71.561,00
(13.121,57)
725.052,05

Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να
σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού
αποθεματικού.
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν αποθεματικά επενδυτικών νόμων και αποθεματικά από απαλλασσόμενα
της φορολογίας έσοδα για τα οποία έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή.
14.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία
της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε από
ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των
αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε
επιχείρησης.
Η εταιρεία δεν έχει ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους
εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο
πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/1920
και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Η σχετική υποχρέωση της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων
υποχρεώσεων
Σύνολο
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Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 

31/12/2018

31/12/2017

Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών

253.497,68

224.655,09

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού
υπηρεσίας
Παροχές που πληρώθηκαν
Τόκος στην υποχρέωση (παροχες προσωπικου)
Αναλογιστική επανεκτίμηση
Σύνολο

20.242,00

17.719,00

21.894,27

21.798,59

(28.349,00)
4.309,07
18.224,40
289.818,42

(30.950,00)
4.044,00
16.231,00
253.497,68

Οι μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό είναι:
Ποσά σε 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της
περιόδου
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της
περιόδου

31/12/2018

31/12/2017

289.818,42

253.497,68

289.818,42

253.497,68

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού
υπηρεσίας
Τόκος στην υποχρέωση (παροχες προσωπικου)
Σύνολο

31/12/2018
20.242,00

31/12/2017
17.719,00

21.894,27

21.798,59

4.309,07
46.445,34

4.044,00
43.561,59

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση «Λοιπά Αναγνωρισμένα Έσοδα» είναι τα παρακάτω:
Μεταβολές στο Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI

31/12/2018
(18.224,40)
6.237,00

31/12/2017
(16.231,00)
24.460,59

Τα έξοδα των τόκων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων (σημείωση 20). Όλα τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με παροχές εργαζομένων περιλαμβάνονται
στα αποτελέσματα της χρήσης.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2018
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

1,60%
2,00%
2,00%

31/12/2017
1,70%
2,00%
2,00%

Δημογραφικές Παραδοχές:
I.

Θνησιμότητα
Έχει χρησιμοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιμότητας EVK2000 για άνδρες και γυναίκες
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II.

Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)
Το ποσοστό αποχωρήσεων (turnover), με βάση τα έτη προϋπηρεσίας, αναλύεται ως εξής:
Έτη προϋπηρεσίας
Από 0 έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Από 5 έως 10 έτη
Από 10 έτη και άνω

III.

Ποσοστό αποχωρήσεων
4,5%
4,0%
0,5%
0,0%

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης
Έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε
εργαζόμενος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων της αναλογιστικής υποχρέωσης ανά
σενάριο μεταβολής του επιτοκίου προεξόφλησης και της αναμενόμενης αύξησης μισθών:
Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%
Αύξηση Αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%
Μείωση Αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5%

15.

Αναλογιστική Υποχρέωση
264.031,00
318.829,00
312.129,00
265.774,00

Δ%
-9%
10%
8%
-8%

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

15.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στο αναπόσβεστο κόστος
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
Ποσά σε 
Δάνεια τραπεζών και χρηματοδοτικές μισθώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2018
6.973.353,90
2.645.968,53
9.619.322,43

31/12/2017
7.291.766,34
2.113.679,11
9.405.445,45

15.1.1 Δανεισμός
Ο δανεισμός της εταιρίας αναλύεται ως εξής:
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ποσά σε 
Ομολογιακά δάνεια
Υποχρεώσεις leasing
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

31/12/2018
2.775.000,00
2.039.256,27
4.814.256,27

31/12/2017
2.625.000,00
2.467.091,95
5.092.091,95

31/12/2018

31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ποσά σε 
Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα στην επόμενη
χρήση
Υποχρεώσεις leasing πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

Σύνολο δανείων
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Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Δανεισμός την 31/12/2018

Ποσά σε '

Ομολογιακά δάνεια

1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

700.000,00
2.775.000,00
3.475.000,00

Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές
μισθώσεις
415.201,19
2.039.256,27
2.454.457,46

Λοιπά
1.043.896,44
1.043.896,44

Δανεισμός την 31/12/2017

Ποσά σε '

Ομολογιακά δάνεια

1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

500.000,00
2.625.000,00
3.125.000,00

Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές
μισθώσεις
388.889,48
2.060.150,11
406.941,84
2.855.981,43

Λοιπά
1.310.784,91
1.310.784,91

Τα συμβατικά επιτόκια δανεισμού της εταιρείας είναι τα εξής:
Ποσά σε '
Euribor 3μ+4,85%
Euribor 3μ+4,75%
Euribor 3μ+4,40%
Euribor 3μ+3,80%
Euribor 3μ+3,85%
Euribor 3μ+3,20%
Euribor 3μ+3,30%
Euribor 3μ+3,40%
Euribor 3μ+3,50%
Σταθερό επιτόκιο 9,6%
Σύνολο δανείων

31/12/2018
190.746,69
850.000,00
4.884.101,23
1.043.896,44
4.609,54
6.973.353,90

31/12/2017
1.715,20
0,02
251.010,87
762.530,92
546.538,77
2.599.215,23
3.125.000,00
5.755,33
7.291.766,34

Κατωτέρω απεικονίζεται ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων σε μία μεταβολή του Euribor κατά 50bps.
Δανεισμός τ ην 31/12/2018
Δάνεια με βάση Euribor 3μήνου
Σύνολο
Δανεισμός τ ην 31/12/2017
Δάνεια με βάση Euribor 3μήνου
Σύνολο

Σύνολο δανείων
6.973.353,90
6.973.353,90
Σύνολο δανείων
7.291.766,34
7.291.766,34

Αύξηση Euribor + Μείωση Euribor 0,5%
0,5%
310.064,55
344.931,32
275.197,78
310.064,55
344.931,32
275.197,78

Τόκοι χρήσης

Αύξηση Euribor + Μείωση Euribor 0,5%
0,5%
254.110,89
290.569,72
217.652,06
254.110,89
290.569,72
217.652,06

Τόκοι χρήσης

Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού, μεταξύ της εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών, η
Εταιρεία έχει συστήσει ενέχυρο:
§

επί αποθεμάτων χάρτου κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον ίσης με 1.000.000,00 Ευρώ καθ'
όλη τη διάρκεια του δανείου,

§

επί μηχανημάτων κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον 927.000,00 Ευρώ, ήτοι επί των κάτωθι
και, τέλος,

§

επί των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ως άνω αποθεμάτων και
μηχανημάτων.
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Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των στοιχείων
του Ενεργητικού της εταιρείας.
Για το μακροπρόθεσμο δανεισμό της εταιρείας υφίσταται υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων
χρηματοοικονομικών όρων οι οποίοι τηρούνται στο σύνολό τους.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις της εταιρείας αναφέρονται σε μηχανολογικό εξοπλισμό αναπόσβεστης αξίας
2.572.610,65 Ευρώ, μεταφορικά μέσα (κλαρκ) αναπόσβεστης αξίας 5.290,00 Ευρώ και σε λοιπό εξοπλισμό
αναπόσβεστης αξίας 1.610,00 Ευρώ.
Οι παρούσες αξίες των μισθωμάτων αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε  '
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο
μείον: μη δεδουλευμένοι τόκοι
Παρούσα αξία ελάχιστων
μελλοντικών καταβολών
Περιλαμβάνονται στις:
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις

31/12/2018
415.201,19
2.039.256,27
0,00
2.454.457,46

31/12/2017
388.889,48
2.060.150,11
406.941,83
2.855.981,43

2.454.457,46

2.855.981,43

31/12/2018
457.975,33
2.257.696,88
0,00
2.715.672,21
(261.214,75)
2.454.457,46

31/12/2017
481.568,74
2.314.994,04
434.305,36
3.230.868,14
(374.886,71)
2.855.981,43

2.039.256,27

2.467.091,95

415.201,19

388.889,48

2.454.457,46

2.855.981,43

15.1.2 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Προκαταβολές πελατών
Γραμμάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2018
1.393.140,59
1.083.085,96
32.411,33
119.330,65
18.000,00
2.645.968,53

31/12/2017
1.557.061,11
501.129,59
19.647,59
17.840,82
18.000,00
2.113.679,11

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους.
15.1.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε 
Ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων
Επιχορηγήσεις παγίων
Σύνολο

16.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
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31/12/2018
950,00
35.503,69
36.453,69

31/12/2017
800,00
800,00
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Ποσά σε 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσματα Πληρωτέα
Αμοιβές ΔΣ πληρωτέες

17.

31/12/2018
137.236,28
19.767,96
9.309,80

31/12/2017
141.178,11
11.450,48
18.562,26

Λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις σε 

335.437,83

50.323,46

Επιχορηγήσεις παγίων
Οφειλές σε ΙΚΑ
Οφειλές σε λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Τόκοι δεδουλευμένοι
Σύνολο

159.674,07

7.396,86
157.827,33

156,00

162,00

59.705,96
721.287,90

23.165,42
885,41
410.951,33

1/1/2018 31/12/2018
549.071,85
15.079.615,26
540.118,82
452.017,99
16.620.823,92

1/1/2017 31/12/2017
532.089,05
14.213.314,18
507.247,00
439.261,70
15.691.911,93

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:
Ποσά σε 
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο

18.

Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Στα έξοδα των λειτουργιών της κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύονται κατ είδος ως εξής:

Πο σά σε €
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Καταστροφές απαξιωμένων
αποθεμάτων
Απομείωση απαιτήσεων
Αποσβέσεις ενσώματων
παγίων
Αποσβέσεις άυλων παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών
μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις
παγίων
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φ όροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
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1/1/2018 - 31/12/2018
Έξοδα λειτουργίας
Έξοδα
Έξο δα διάθεσης
ερευνώ ν &
διοίκησης
ανάπτυξης

Κόστος
πω λήσεω ν
7.895.829,52
(12.979,71)
676.901,22

Σύνολο

-

-

-

-

-

-

(12.979,71)

-

-

(941,03)

50.600,95

-

(941,03)
8.020,91

7.895.829,52

735.523,08

13.813,81

83,68

10.712,90

-

24.610,38

2.633.961,90

283.863,73

704.713,30

-

3.622.538,93

21.634,84

146.977,65

701.422,06

-

870.034,55

363.886,90

63.446,64

163.967,89

-

591.301,43

207.514,45

37.638,04

70.602,91

-

315.755,40

27.758,41
229.974,01
61.528,03
94.062,42
12.213.885,80

16.390,61
20.693,76
11.168,90
188.752,00
776.094,89

27.708,11
19.522,85
33.578,34
175.722,05
1.958.551,34

0,00

71.857,13
270.190,62
106.275,26
458.536,47
14.948.532,03
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Ποσά σε €
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Καταστροφές απαξιωμένων
απο θεμάτων
Α πομείωση απαιτήσεων
Α ποσβέσεις ενσώματων
παγίων
Α ποσβέσεις άυλων παγίων
Α μοιβές & έξοδα προσωπικού
Α μοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών
μισθώσεων
Επισκευές και συντηρήσεις
παγίων
Α σφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τ έλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

Σελίδα | 64

1/1/2017 - 31/12/2017
Έξοδα λειτουργίας
Έξοδα
Έξοδα διάθεσης
ερευνών &
διοίκησης
ανάπτ υξης

Κόστος
πωλήσεων

Σύνολο

7.194.825,56

-

-

-

7.194.825,56

(19.831,44)

-

-

-

(19.831,44)

-

-

-

408.883,41

8.370,99

33.079,35

3,89
820,00

450.337,64

12.462,36

122,07

24.741,75

2.440.197,87

247.100,61

756.627,94

-

3.443.926,42

20.089,70

159.393,77

588.491,57

-

767.975,04

375.396,58

55.668,02

156.237,71

-

587.302,31

273.046,84

36.911,21

76.832,34

-

386.790,39

24.300,21
234.905,18
62.219,76
87.285,08
11.113.781,11

16.665,75
22.036,04
10.186,51
196.221,55
752.676,52

28.793,53
23.188,41
36.133,69
141.836,85
1.865.963,14

823,89

38.146,18

69.759,49
280.129,64
108.539,95
425.343,48
13.733.244,66
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Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως:
1/1/2018 31/12/2018
1.256.292,13
1.468.791,82
721.855,21

1/1/2017 31/12/2017
1.127.694,04
1.474.687,10
686.180,66

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις)

20.242,00

17.719,00

Αποζημιώσεις απόλυσης

50.243,17

52.748,51

4.309,47

4.044,00

105.114,60
3.626.848,40

84.897,11
3.447.970,42

Ποσά σε 
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού

Χρηματοοικονομικό κόστος υποχρέωσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Ο αριθμός προσωπικού για τις παρουσιαζόμενες περιόδους είναι ο εξής:
1/1/2018 31/12/2018
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

19.

1/1/2017 31/12/2017

54
107
161

47
110
157

1/1/2018 31/12/2018
14.434,83
20.695,00
25.255,08
49,96
60.434,87

1/1/2017 31/12/2017
20.564,61
24.709,00
32.319,72
275.789,04
49,39
353.431,76

1/1/2018 31/12/2018
240.696,82
4.173,33
244.870,15

1/1/2017 31/12/2017
16.225,44
22.945,42
39.170,86

1/1/2018 31/12/2018
305.755,08
4.309,47
310.064,55

1/1/2017 31/12/2017
254.110,89
4.044,00
258.154,89

Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν:
Ποσά σε 
Επιχορηγήσεις
Έσοδα μισθωμάτων και παρεπόμενων υπηρεσιών
Λοιπα εκτακτα εσοδα
Κερδη απο εκποιηση μηχανηματων
Κερδη απο εκποιηση επιπλων
Σύνολο

Τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν:
Ποσά σε 
Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις
Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων
Σύνολο

20.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν:
Ποσά σε 
Έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων
Τόκος στην υποχρέωση (παροχες προσωπικου)
Σύνολο

Τα έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων προέρχονται από τα δάνεια της εταιρείας, από συμβάσεις εκχώρησης
απαιτήσεων (factoring) και από χρηματοδοτικές μισθώσεις πάγιου εξοπλισμού.
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν:
Ποσά σε 
Λοιποι πιστωτικοι τοκοι
Τόκοι καταθέσεων
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο
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1/1/2018 - 31/12/2018

1/1/2017 - 31/12/2017

308,14
2.516,66
2.824,80

128,13
900,90
1.029,03
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επίδραση της επιμέτρησης της συμμετοχής σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ), στα αποτελέσματα της χρήσης:
Ποσά σε 
Επιμέτρηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο
εταιρειών
Σύνολο

21.

1/1/2018 - 31/12/2018

1/1/2017 - 31/12/2017

121.405,73

-

121.405,73

-

Φορολογία εισοδήματος

21.1 Υποχρεώσεις από τρέχων φόρο
Η σχετική υποχρέωση αναλύεται ως εξής:
1/1/2018 31/12/2018
274.947,94
134.281,32
200.816,51
148,39
610.194,16

Ποσά σε 
Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
Πιστωτικό ΦΠΑ
Λοιποί παρακρατημενοι φόροι
Λοιποί φόροι
Σύνολο

1/1/2017 31/12/2017
681.742,29
59.868,58
163.492,77
113,00
905.216,64

21.2 Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο φόρο
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές και τις αναγνωρισμένες φορολογικές
ζημιές, αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσά σε  '

31/12/20 18
Απαιτήσεις

Άυ λα περιουσια κά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Αποθέματα
Επισφαλείς απα ιτήσεις
Υποχρεώσεις πα ροχών προσωπικού
λό γω εξόδου από την υπηρεσία
Αναγνώριση φο ρολογικής ζη μιάς
Χρ ηματοοικονο μικά περιουσιακά
στ οιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Επίδραση από μελλοντική αλλαγή
φο ρολογικών συντελεστών
Σύνο λο

31/12/201 7

Υποχρεώσεις

(3.709, 65)
894, 02

Απαιτ ήσεις

3.70 9,65
5 6,72

(3. 709,65)

Υποχρεώσεις
3 .709,65

1. 892,75

486,30

3 1/12/2018

31/12/2 017

Έσοδο /
(Έξοδο)

Έσοδο /
(Έξοδο)
-

(1.428,3 1)

( 0,07)
48 6,30

-

-

-

-

-

1.266, 17

11.74 9,66

1. 266,17

-

11.749,66

-

65.149, 50

15.99 9,39

65.1 49,50

8 .364,43

7.634,9 6

8.36 4,43

(548, 93)

-

-

-

163.71 2,49

-

-

163.712,4 9

-

998, 69

-

-

-

998,69

-

64.049,80

195.22 7,91

64.0 49,84

12.560,38

182.667,4 9

8.850 ,66

Συμψ ηφισμός

195.227,91

Αναβαλλόμενη φ ορολογική
απαίτ ηση/ (υποχρέωση)

259.277,71

-

(5 48,93)

-

(195.22 7,91) 12.5 60,38

0,00

76.6 10,22

(12.5 60,38)

-

-

-

0,00

Λοιπές μεταβολές
Επίδραση IFRS 9 στον αναβ αλλόμενο
φό ρο

(12.486,9 8)

-

Φόρο ς στα ίδια κεφάλαια

0,0 0

0,00

Φόρο ς στα λοιπά έσοδα

0,0 0

0,00

170.180,5 1

8.850 ,66

Φόρο ς στην κατ άσταση
αποτ ελεσμάτων (σημ. 21.3 )

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές στον
βαθμό που είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογικών
κερδών. Για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 28%.
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21.3 Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης
Ο φόρος που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής:
1/1/2018 31/12/2018

Ποσά σε 
Τρέχον Φόρος
Φόρος περιόδου
Σύνολο τρέχων φόρου
Αναβαλλόμενος Φόρος
αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές
αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές που
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση Λοιπών εσόδων
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου
Σύνολο φόρων
Εφαρμοστ έος φορολογικός συντελεστής
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματ ος βάσει εφαρμοστ έου
φορολογικού συντελεστ ή (1)
Ποσά φόρου που αναλογούν σε:
δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
έσοδα που δεν φορολογούνται
Σύνολο (2)

(624.962,79)
(624.962,79)

165.077,68

4.143,67

5.102,83

4.706,99

170.180,51
(279.838,33)

8.850,66
(616.112,13)

29%

29%

1.040.986,73

Σύνολο (1+2)

22.

(450.018,84)
(450.018,84)

1/1/2017 31/12/2017

1.999.571,30

(301.886,00)

(579.876,00)

(21.289,31)
43.336,98
22.047,67

(23.271,74)
(12.964,39)
(36.236,13)

(279.838,33)

(616.112,13)

Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής:
Ποσά σε 

1/1/2018 - 31/12/2018

Κέρδη (ζημιά) μετά από φόρους
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή)

1/1/2017 - 31/12/2017

761.148,40
3.953.090,00
0,19

1.383.459,18
3.953.090,00
0,35

Ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών έχει προκύψει ως εξής:
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Υπόλοιπο μετοχών την 1/1
Υπόλοιπο μετοχών 31/12
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών

23.

1/1/2018 31/12/2018
3.953.090,00

1/1/2017 31/12/2017
3.953.090,00

3.953.090,00
3.953.090,00

3.953.090,00
3.953.090,00

Μερίσματα

Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από την Διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό έγκριση της
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εντός της χρήσεως 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε
και η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/4/2018 ενέκρινε και τη διανομή μερίσματος ύψους 632.494,40 Ευρώ, ήτοι
0,1600 Ευρώ ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/6/2018 ενέκρινε τη διανομή στους μετόχους της
εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20
ανά μετοχή.
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24.

Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων

Οι
δραστηριότητες
της
εταιρείας
δημιουργούν
διάφορους
χρηματοοικονομικούς
κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις
διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς
επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά
άμεσα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας. Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες
και διεθνείς χρηματαγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συσχετίζονται με τις
δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που
δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές ή με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια προς και από
θυγατρικές εταιρίες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από
συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
24.1 Κίνδυνος από την μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες
ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές /εξαγωγές). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στα πλαίσια
εγκεκριμένων κατευθύνσεων.
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση χρηματοοικονομική θέσης είναι οι εξής:
Ποσά σε 
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

Δολάριο

Δολάριο

0,00
41.636,10
0,00
41.636,10

0,00
41.817,14
0,00
41.817,14

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η εταιρεία πηγάζει από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του
Δολαρίου Αμερικής.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, σε μια μεταβολή 10% των παραπάνω συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μεταβολή αυτή αποτελεί την
καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης για την μεταβολή των παραπάνω ισοτιμιών.

Χρήση 2018

Δολάριο

Χρήση 2017

Δολάριο

Μεταβολή ξένου Επίδραση στα κέρδη
νομίσματος
προ φόρων
10%
3.636,34
-10%
(3.636,34)
10%
-10%

3.486,80
(3.486,80)

Επίδραση στα ίδια
κεφάλαια
2.581,80
(2.581,80)
2.475,62
(2.475,62)

Η ανάλυση ευαισθησίας περιλαμβάνει μόνο τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζει τα αποτιμημένα υπόλοιπα κατά +/-10%.
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24.2 Κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων
Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας παρουσιάζουν
ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και των επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική
βάση. Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό
σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Η
οικονομική διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού-κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού της
εταιρείας σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Υπάρχει
επίσης δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο
ως μέσο για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασμός σταθερών κυμαινόμενων επιτοκίων, και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Μέσα στο έτος 2018, η εταιρεία δεν
χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.
Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των
χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν
συναφθεί είτε με σταθερά είτε με κυμαινόμενα επιτόκια.
Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα
που επηρεάζονται από μεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι το υπόλοιπο αυτών των
χρηματοοικονομικών μέσων στο τέλος της περιόδου παρέμεινε αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης.
Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε μια μεταβολή 0,5% των επιτοκίων, η οποία
αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης για πιθανή μεταβολή τους.
Επιτ όκιο
Έτος 2018
Έτος 2017

Euribor

Euribor

Δάνεια με
κυμαινόμενο
επιτόκιο
6.968.744,36

7.286.011,01

Μετ αβολή επιτ οκίου

Επίδραση στα
κέρδη προ φόρων

Επίδραση στα
ίδια κεφάλαια

0,50%

34.843,72

24.739,04

-0,50%

(34.843,72)

(24.739,04)

0,50%

36.430,06

25.865,34

-0,50%

(36.430,06)

(25.865,34)

24.3 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται
κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία.
Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Ειδική
μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για πιθανές ζημίες απομείωσης. Στο τέλος
του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς
απαιτήσεως.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του με την εταιρία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η εταιρεία
συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:
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Ποσά σε 

31/12/2018

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

31/12/2017

57.321,27

178.727,00

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

4.307.737,38

4.198.412,61

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

97.946,19
1.726.019,18

95.210,19
3.238.084,25

Σύνολο

6.189.024,02

7.710.434,05

Ο εμπορικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη συγκέντρωση του κύκλου εργασιών σε μικρό αριθμό πελατών
αντιμετωπίζεται μέσω της καταβαλλόμενης προσπάθειας της Διοίκησης για επέκταση του πελατολογίου της και
ανάπτυξης τυχόν νέων αγορών.
24.4 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας,
που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις
σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τ ην
31/12/2018

Ποσά σε 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες
2.204.973,78

6 μήνες έως 1
Άνω τ ων 5
1 έτ ος έως 5 έτ η
ετών
έτ ος

Σύνολο

440.994,76

0,00

0,00

2.645.968,53

700.000,00
1.459.097,63
2.904.973,78 1.900.092,39

4.814.256,27
4.814.256,27

0,00
0,00

6.973.353,90
9.619.322,43

Χρηματ οοικονομικές υποχρεώ σεις την
31/12/2017

Ποσά σε 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

μέχρι 6 μήνες
1.761.399,26

Άνω τ ων 5
6 μήνες έω ς 1
1 έτος έως 5 έτ η
έτος
ετών
352.279,85

500.000,00
1.699.674,39
2.261.399,26 2.051.954,24

0,00

Σύνολο

0,00

2.113.679,11

4.685.150,11
406.941,84
4.685.150,11 406.941,84

7.291.766,34
9.405.445,45

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωμή των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες με τους αντισυμβαλλόμενους.
Τα ποσά που απεικονίζονται αφορούν την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Για τις έντοκες υποχρεώσεις με
κυμαινόμενο επιτόκιο έχει χρησιμοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισμού που χρησιμοποιήθηκε.
25.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, εξασφαλίζοντας
παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση τους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ ξένων
και ιδίων κεφαλαίων.

Σελίδα | 70

Σημειώσεις επί των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικών καθαρών υποχρεώσεων (σύνολο
υποχρεώσεων μείον τα ταμειακά διαθέσιμα) προς ίδια κεφάλαια.
Ποσά σε 
Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής

31/12/2018 31/12/2017
9.551.057,42
7.737.826,85
5.146.585,89

6.002.834,48

1,13

1,29

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και λαμβάνει
υπόψιν το κόστος του κεφαλαίου και τους συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την μετέπειτα
στρατηγική που θα ακολουθήσει.
26.

Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών

26.1 Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών από εμπορική δραστηριότητα
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα από εμπορική δραστηριότητα με συνδεδεμένα μέρη.
26.2 Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών
Οι παροχές προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι οι παρακάτω:
Ποσά σε 
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

1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

258.947,24

234.807,70

391.095,16

312.917,81

521.105,48

472.530,40

1.171.147,88

1.020.255,91

26.3 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από μέλη διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε 
Απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια
Σύνολο

Ποσά σε 
Υποχρεώσεις από μισθούς,
εργασιακές παροχές και λοιπές
αμοιβές
Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ.
εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Σύνολο

27.

Δεσμεύσεις

27.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
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1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

15.983,61

15.983,61

15.983,61

15.983,61

1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

33.567,48

24.807,99

5.089,29

5.140,95

38.656,77

29.948,94
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27.1.1 Εταιρεία σαν μισθωτής
Οι ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες αναπροσαρμογές) για συμβάσεις
λειτουργικών μισθώσεων για μεταφορικά μέσα που δεν μπορούν να ακυρωθούν χωρίς ποινή θα
πραγματοποιηθούν ως εξής:
Ποσά σε  '
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2018
84.139,88
176.127,07
260.266,95

31/12/2017
85.493,61
201.025,51
1.970,00
288.489,12

Οι ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες αναπροσαρμογές) για συμβάσεις
λειτουργικών μισθώσεων για κτίρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Ποσά σε  '
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Άνω από 5 έτη
Σύνολο

28.

31/12/2018
490.193,16
1.605.820,85
506.520,00
2.602.534,01

31/12/2017
490.193,16
1.906.543,89
704.160,00
3.100.897,05

Βάρη επί των ακινήτων και ενέχυρα

Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού, μεταξύ της εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών, η
Εταιρεία έχει συστήσει ενέχυρο:
o
o
o

επί αποθεμάτων χάρτου κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον ίσης με 1.000.000,00 Ευρώ καθ'
όλη τη διάρκεια του δανείου,
επί μηχανημάτων κυριότητας της εταιρείας, αξίας τουλάχιστον 927.000,00 Ευρώ και τέλος,
επί των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ως άνω αποθεμάτων και
μηχανημάτων.

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας
έναντι των πιστωτών.
29.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

29.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
29.1.1 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας.
29.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως 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 έως και 2017 η εταιρεία ελέγχθηκε λαμβάνοντας πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμη
χωρίς επιφύλαξη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.
Για τη χρήση 2018 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Κατά
την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις,
πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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29.2 Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ή θα έπρεπε να
αποκαλυφθούν με άλλο τρόπο.
30.

Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε, κατά το οικονομικό έτος 2018, το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αναλύονται ως
ακολούθως:
Είδος αμοιβής
Αμοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
καταστάσεων
Αμοιβές για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως
Σύνολο
31.

οικονομικών

20.500,00
7,000,00
27.500,00

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Κηφισιά, 29/03/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ.

Η Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα
Σύμβουλος και Μέλος
του Δ.Σ

Ιωάννης Τσουκαρίδης

Κορίνα Φασούλη

Τζουλιάνα Τσουκαρίδη

Νικολάος Ζέτος

Α.Δ.Τ. AM 644642

Α.Δ.Τ. ΑΖ 120328

ΑΔΤ Τ 196593

ΑΔΤ ΑΕ 519511
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Διευθύνων
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Οικονομικών
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