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Κατάσταση συνολικών εσόδων

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (καθαρά)
Κέρδη/ (ζηµίες) από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

Σηµείωση
3.19
3.20
3.20
3.20
3.22
3.23

3.24

Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσεως από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (Β)
Τακτοποίηση αναβαλλόµενου φόρου άµεσου κόστους έκδοσης µετοχών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως µετά από
φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/ (ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους για τη χρήση
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)
Βασικά και µειωµένα

3.25

1/1/2017 έως
30/6/2017

1/1/2016 έως
30/6/2016

4.958.445
-3.726.258
1.232.187
-915.756
-88.841
19.253
246.843
-14.488
232.355
67.383

5.126.649
-3.813.655
1.312.994
-987.323
-99.000
18.881
245.552
-15.625
229.927
66.679

164.972

163.248

-

-

164.972

163.248

0,0226

0,0224

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµείωση

30/6/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

3.1
3.2
3.3
3.8
3.5

1.609.722
898.772
13.509
4.834
72.885
2.599.722

1.645.924
854.757
13.509
4.834
71.898
2.590.922

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.6
3.7
3.9
3.10

1.595.651
3.906.165
634.095
1.124.195
7.260.106
9.859.828

1.677.909
3.465.902
656.349
861.363
6.661.523
9.252.445

3.11
3.11
3.12

3.650.000
1.423.654
18.579
-791.614
4.300.619

3.650.000
1.423.654
18.579
-956.586
4.135.647

3.330
316.581

3.330
249.198

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεµατικά
Κέρδη/(ζηµίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μ ακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις (LEASING)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από
την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις

3.13
3.14
3.15

36.592
523.578
20.000
900.081

36.592
542.368
20.000
851.488

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

3.16
3.17
3.18

4.258.707
225.666
174.755
4.659.128
5.559.209
9.859.828

3.917.170
225.666
122.474
4.265.310
5.116.798
9.252.445

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

3.4

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
Αποτελέσµατα Σύνολο Ιδίων
Υπέρ το άρτιο αποθεµατικά
εις νέον
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Συνολικό καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2016

3.650.000

1.423.654

18.579

3.650.000

1.423.654

18.579

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017
Συνολικό καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017

3.650.000

1.423.654

18.579

3.650.000

1.423.654

18.579

-1.084.627
163.248
-921.379

4.007.606
163.248
4.170.853

-956.586
164.972
-791.614

4.135.647
164.972
4.300.619

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1/2017 έως
30/6/2017

1/1/2016 έως
30/6/2016

232.355

229.927

95.540
-18.790
-335
14.823

91.959
-18.721
4.937
-965
16.590

82.258
-418.009
393.818

202.638
-1.168.307
818.366

-14.823
366.838

-16.590
159.833

-104.340
335
-104.005

-113.125
965
-112.159

-

-

262.832
861.363
1.124.195

47.673
1.139.229
1.186.902

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία ιδρύθηκε στη χρήση 2002, και οι κυριότερες δραστηριότητές της είναι:
α) Το εµπόριο µαστίχας και προϊόντων µαστίχας που παράγονται και τυποποιούνται σε οποιοδήποτε σηµείο του
πλανήτη, από διαφορετικούς παραγωγούς και για κάθε χρήση.
β) Η συσκευασία προϊόντων µαστίχας.
γ) Η παραγωγή, συσκευασία και εµπορία παραδοσιακών προϊόντων.
δ) Η διοργάνωση δράσεων προβολής και προώθησης της µαστίχας και των προϊόντων της.
ε) Η παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας – ηλεκτρικού ρεύµατος ή άλλων µορφών ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα και γενικά από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Καλλιµασιά του ∆ήµου Χίου του Νοµού Χίου και από 28/2/2008
εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.mastihashop.com.
Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ ότι: Επειδή η εταιρεία εµφανίζει συµµετοχές µόνο σε συγγενείς
εταιρείες και σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. οι Οικονοµικές της Καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι συγγενείς
εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ως εκ τούτου η εταιρεία δεν συνέταξε
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 13
Σεπτεµβρίου 2017.

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που καλύπτουν τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας της εταιρείας (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, την οµοιοµορφία
παρουσίασης, τη σηµαντικότητα των στοιχείων και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASΒ),
καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.)
της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εφαρµογή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2016.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων
κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στην οικονοµική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για την σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2016
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 2014, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015 µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις που αφορούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5 και 7 και τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση ή διανοµή στους
ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει
επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν στον
µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι
µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η µεταβιβάζουσα επί των µεταβιβασθέντων περιουσιακών
στοιχείων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η
τροποποίηση πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν
οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν
µεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωµα (αλλά όχι την
υποχρέωση) αναδροµικής εφαρµογής.
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το ∆.Π.Χ.Α. 7
«Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτείται συγκεκριµένα για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 34. Η
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου
2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι µε βάση τη χώρα που
υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το
νόµισµα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η
σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε αυτές
ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση,
καθορίζοντας το που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των
οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα υποσύνολα και την παρουσίαση των
στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού
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των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που
απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεµένα.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις
Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (για τη περίοδο από 1/1/2017 έως 30/6/2017)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε µία
οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή
λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18
∆εκεµβρίου 2015 .
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης µεριδίου
σε µια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεµβρίου 2015.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου
2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των
εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις
εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά
για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την
επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την
ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το
∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ
9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» και
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015
είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18
και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από
µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή
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τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των
κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν
αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες
γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων
σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις
απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων
∆ραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε
τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών ρυθµιζόµενων
δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των
∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των
λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών
συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το
λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά
του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων
µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι
ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε
στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση)
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”

“Αναγνώριση

αναβαλλόµενων

φορολογικών

απαιτήσεων

σε

µη

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται
στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” Η τροποποίηση εισάγει
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να
αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η
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τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017
και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και
επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις
σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε
συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία
µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς
τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν οι
ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν
από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο
προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9
εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, µια
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία
δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί
σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (για την περίοδο από 1/1/2017 έως 30/6/2017).
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι
πλέον απαραίτητες.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που
κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας
που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για
κάθε µια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
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Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συµµετοχές της
οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για πώληση, ως
κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια
οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο
όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή
παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη
χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή την
πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική
υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα
αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία η ηµεροµηνία της
συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής
αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη
προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της
συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµέρα
του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την
επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από
συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων.
2.4 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε τις σωρευµένες
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης που
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή
µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή
µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
-

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήµατα & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Με βάση τα έτη µίσθωσης
15 Έτη
15 Έτη
15 Έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου
περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους
λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή οι ζηµίες
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά προγράµµατα
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Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη
που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας.
Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό κόστος του
λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο
αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (15 έτη).
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων προϊόντων
Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων προϊόντων αφορούν δαπάνες σχεδιασµού συνταγών, δοκιµών και
δηµιουργικών εργασιών για περιέκτες και υλικά συσκευασίας που κυκλοφόρησαν ή αναµένεται να
κυκλοφορήσουν. Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων προϊόντων αποσβένονται, χρησιµοποιώντας τη
σταθερή µέθοδο, εντός εικοσαετίας από τη δηµιουργία τους.
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή
ζηµία αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα
να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της
αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει
το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε
σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή
έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι
δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει
υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της
επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
• δάνεια και απαιτήσεις,
• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,
• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, και
• επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.
∆άνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται
όταν η εταιρεία παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής
εκµετάλλευσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και
απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται
µείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για
παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί
εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά
στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται
για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τη γεωγραφική
κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά
πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν Μη
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Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν «Πελάτες και Λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις».
Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. H εταιρεία δεν
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται σαν διαθέσιµα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινοµηθούν σε
άλλες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
εντάσσονται στην κατηγορία αυτή αποτιµώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή µπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα, µε τις µεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, µετά από τον υπολογισµό
κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά
κέρδη ή ζηµίες που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. .
∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις
Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε καθορισµένες
ή προσδιοριζόµενες πληρωµές και καθορισµένη λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία χαρακτηρίζονται σαν
διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις εφόσον η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την πρόθεση και τη
δυνατότητα να τα διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διακρατούµενες µέχρι
τη λήξη επενδύσεις.
Εύλογες αξίες
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες
αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµιακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά
συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµία που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
2.8 Ενοποίηση
Συνδεµένες: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες η εταιρεία µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή
αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι
παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρεία συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και
50% των δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή.
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι
χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της
επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και µειώνεται µε τα
λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα.
2.9 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα (εµπορεύµατα, έτοιµα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και αναλώσιµα
υλικά) αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το
κόστος των ετοίµων προϊόντων περιλαµβάνει , το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία
του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των
αποθεµάτων.
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2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις άµεσα
ρευστοποιήσιµες επενδύσεις.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται
αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους.
2.12 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασµούς
εµπορικών και άλλου είδους υποχρεώσεων.
(α) ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(β) Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο
κονδύλι “Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις” καθώς και στα κονδύλια “Προµηθευτές και Λοιπές
υποχρεώσεις” και «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις».
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µια συµβατική συµφωνία
του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή
ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις αποτιµώνται στην αρχική αξία µείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηµατοοικονοµικών εξοφλήσεων.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται
στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.
Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “ Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ” , όταν
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζηµίες αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται
καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν µια υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση διαφορετικής
µορφής µε τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά µε διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µιας υφιστάµενης υποχρέωσης
τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µια ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µιας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µέσα σε µια περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε τα κόστη που προορίζονται να
αποζηµιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται
στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.
2.14 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές
χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά
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συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής
αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες
φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν
αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση.
2.15 Παροχές σε εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά
την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).
Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των
παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τον εκτοκισµό της µελλοντικής
υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες.
2.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

αγαθά γίνονται

(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για
λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
2.17 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης.
2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την
οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.19 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
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κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσώµατων
παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και
στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη
υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος,
περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της
υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
2.20 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως αναπροσαρµόζονται για να
καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας χρήσεως. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών
στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.21 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος διότι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της εταιρείας
βρίσκεται στην Ελλάδα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους
παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων πιστώσεων.
Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Η εταιρεία δε διαθέτει
σηµαντικά βραχυπρόθεσµα δάνεια, εκτιµά δε πως δεν µπορεί να υπάρξει πρόβληµα από τη διακύµανση των
επιτοκίων γι’ αυτό το διάστηµα και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει σε συµβάσεις παραγώγων για
εξασφάλιση απ’ αυτόν τον κίνδυνο.
2.22 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση
παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η
εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα
µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να
έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι
υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που
κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
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3. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
3.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κτίρια &
τεχνικά έργα

Ι Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
31 ∆εκεµβρίου 2016
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Ι Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές
31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

Κόστος
Ι Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές
30 Ιουνίου 2017
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Ι Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ διαγραφές
30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

Μηχανήµατατεχν.
εγκατ.&
Μεταφορικά
λοιπός
µέσα
µηχ/κός
εξοπλισµός

Έ πιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκαταβολές

Σύνολο

1.391.608
44.650

562.079
10.097

122.306
10.763

781.821
44.371

146.699

3.004.512
109.881
3.114.393

1.436.258

572.176

133.069

826.191

146.699

(585.933)
(53.273)
(639.207)

(242.145)
(34.723)
(276.868)

(80.571)
(2.432)
(83.002)

(431.839)
(37.553)
(469.392)

-

(1.340.488)
(127.981)
(1.468.469)

797.051

295.308

50.067

356.799

146.699

1.645.924

1.436.258
11.300

572.176
3.302

133.069
812

826.191
13.637

146.699
1.420

1.447.558

575.478

133.881

839.828

148.119

3.114.393
30.471
3.144.864

(276.868)
(18.126)
(294.993)
280.485

(83.002)
(1.399)
(84.401)
49.480

(469.392)
(19.859)
(489.252)
350.576

148.119

(1.468.469)
(66.673)
(1.535.142)
1.609.722

(639.207)
(27.289)
(666.495)
781.062

M εταφορικά µέσα, που περιλαµβάνονται στα παραπάνω, βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

30.06.2017
58.043
-53.517
4.526

31.12.2016
58.043
-52.301
5.742

∆εν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώµατων παγίων.

3.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέντα λογισµικά προγράµµατα καθώς και έξοδα ερευνών
και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
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Ποσά σε Ευρώ
Κόστος
1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου 2016

Λογισµικό

Εξοδα ερευνών
και ανάπτυξης
νέων
προϊόντων

180.226

1.025.121

1.205.347

20.780

88.247

109.027

201.006

1.113.368

1.314.374

Σύνολο

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως

(110.220)
(7.265)

(296.977)
(45.157)

(407.197)
(52.422)

31 ∆εκεµβρίου 2016

(117.484)

(342.134)

(459.618)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

83.522

771.234

854.756

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
30 Ιουνίου 2017

201.006
6.876
207.883

1.113.368
66.006
1.179.374

1.314.374
72.882
1.387.257

(117.484)
(4.242)
(121.726)
86.157

(342.134)
(24.626)
(366.760)
812.614

(459.618)
(28.867)
(488.486)
898.772

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσεως
30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

3.3 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Η εταιρεία συµµετέχει στην Ε.Π.Ε. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ε.Π.Ε.» (σύσταση στις
30/10/2006 µε ποσοστό 40%) και στην Α.Ε. «MASTİHA DAMLA SAKIZ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.»
(σύσταση στις 30/09/2016 µε ποσοστό 25%) και ενοποιούνται από την εταιρεία µε τη µέθοδο της καθαρής
θέσης. Στις 20/10/2016 προέβη στην αγορά 2.500 µεριδίων της ως άνω ΕΠΕ έναντι 0,10 €/µερίδιο (ποσοστό
25%).
Κόστος

Eπωνυµία

Αξία
Ισολογισµού

Ζηµία

Χώρα
31/12/2016 εγκατάστασης

Ποσοστό

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΕ

120.250

0

120.000

250

ΕΛΛΑ∆Α

65%

MASTİHA DAMLA SAKIZ
ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.

14.968

13.259

1.709

13.259

ΤΟΥΡΚΙΑ

25%

135.218

13.259

121.709

13.509

ΣΥΝΟΛΟ

Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ τα εξής:
Επειδή η εταιρεία εµφανίζει συµµετοχές µόνο σε συγγενή εταιρεία και θυγατρική µε ασήµαντη κίνηση και
αρνητικά ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. οι Οικονοµικές της Καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι
συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ως εκ τούτου η εταιρεία δεν συνέταξε
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

3.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νόµιµο
δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής:
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Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

30/6/2017
(249.198)
(67.383)
(316.581)

31/12/2016
(196.899)
(52.299)
(249.198)

3.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
∆οσµένες εγγυήσεις για
18.11.00.000

Εγγύηση ∆ΕΗ Αιγαίου

18.11.00.001

Εγγυήσεις µισθώσεως καταστήµατος Αθήνας

18.11.00.002

Εγγύηση αυτοκινήτου NISSA QASHQAI (2X 688,50 €)

18.11.00.003

Εγγύηση αυτοκινήτων FORD FIESTA VAN (867 € Χ 2)

18.11.00.004
18.11.00.005

30/6/2017

31/12/2016

367

367

21.094

21.094

1.377

1.377

1.734

1.734

Εγγύηση ∆ΕΗ Ν.ΚΟΣΜΟΥ αριθµός π αροχής 6-04130433-03

355

355

Εγγύηση ∆ΕΗ Ν.ΚΟΣΜΟΥ αριθµός π αροχής 6-04074977-04

355

355

18.11.00.006

Εγγύηση µισθώσεως Καφέ

1.464

1.464

18.11.00.007

Εγγυήση αυτοκινήτου TOYOTA AURIS (3 Χ 366,86 €)

1.101

1.101

18.11.00.008

Εγγυήσεις ∆ΕΗ Παντοπ ωλείου

18.11.00.009

Εγγύηση µισθώσεως καταστήµατος Ν.Κόσµου 2Χ2.500 €

18.11.00.010

Εγγύηση µισθώσεως γραφείων Ακαδηµίας

18.11.00.011
18.11.00.012
18.11.00.013

Εγγύηση ∆ΕΗ Εργοστασίου Καλλιµασιάς

303

303

6.000

6.000

30

30

Εγγύηση ∆ΕΗ Ακαδηµίας

244

244

Εγγύηση ∆ΕΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ Λ.ΑΙΓΑΙΟΥ 36

505

505

1.700

1.700

18.11.00.014

Εγγύηση ∆ΕΥΑΧ ΑΙΓΑΙΟΥ 36

18.11.00.015

Εγγύηση ∆ΕΗ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ

18.11.00.016

Εγγύηση ενοικίου Θεσσαλονίκης (Βογατσικού 12)

18.11.00.017

Εγγυηση ∆ΕΥΑΘ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ

18.11.00.018

Εγγύηση αυτοκινήτου TOYOTA PRIUS (2 Χ 466,43)

18.11.00.019
18.11.00.020
18.11.00.021

Λειτουργική Χρηµατική Εγγύηση Παντοπ ωλείου ΕΒ

70

70

305

305

3.400

3.400

51

51

3.000

3.000

Εγγγύηση ∆ΕΗ Πειραιά

410

410

Εγγύηση αυτοκινήτων FORD FIESTA VAN (289 X 3)

867

867

25.000

25.000

18.11.00.022

Εγγύηση µισθώσεως FORF FIESTA VAN DIESEL TREND (3 Χ 329 €)

987

18.11.00.200

Εγγυηση ∆ΕΗ Συντάγµατος

527

18.11.00.300

Eγγύηση ∆ΕΗ Καρόλου

660

660

18.11.00.401

Εγγυήση αυτοκινήτου TOYOTA YARIS (3 Χ 327,18 €)

982

982
71.898

527

72.885

3.6 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Παραγωγή σε εξέλιξη
Α΄ & Β΄ Υλες – Υλικά συσκευασίας
Αναλώσιµα υλικά
Μείον: Πρόβλεψη για καταστροφή ακατάλληλων
αποθεµάτων
Σύνολο

30/6/2017
1.072.558
106.891
325.208
90.994
1.595.651

31/12/2016
1.187.787
104.110
0
285.455
100.557
1.677.909

0
1.595.651

0
1.677.909
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3.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
30/6/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις από Πελάτες

3.317.723

2.905.657

Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

1.015.233

987.037

(426.791)

(426.791)

Σύνολο

3.906.165

3.465.902

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τους πελάτες, καθώς η εταιρεία
έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση απαιτήσεων έχει ως εξής:
30/6/2017
Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσεως

31/12/2016

(426.791)

(406.929)

Σχηµατισθείσες προβλέψεις αποµείωσης χρήσεως

0

(20.592)

∆ιαγραφείσες στη χρήση επισφαλείς απαιτήσεις

0

730

(426.791)

(426.791)

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσεως

3.8 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
30/6/2017

31/12/2016

Μετοχές Τράπεζας Αττικής (166.700 µ Χ 0,029 / 0,30 €)

4.834

4.834

Σύνολο

4.834

4.834

3.9 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
30/6/2017
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (επιχορηγήσεις πάγιων
επενδύσεων, ΟΑΕ∆, κ.λπ)
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ( Φ.Π.Α)
Χρεώστες διάφοροι
Παρακρατηµένοι-προκαταβληµένοι φόροι
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Εσοδα παροχής υπηρεσιών δουλευµένα
Προϋπολ/νες πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

233.369
115.323
45.795
120
141.150
13.120
39.070
0
0
46.149
634.095

31/12/2016
233.369
112.946
117.358
0
138.085
13.120
41.472
0
0
0
656.349

3.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε Ευρώ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε ΞΝ
Σύνολο

30/6/2017
180.137
938.551
5.507
1.124.195

31/12/2016
136.443
719.413
5.507
861.363

3.11 Μετοχικό κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2016

Αριθµός
µετοχών
7.300.000
7.300.000

Μετοχικό
Κεφάλαιο
3.650.000
3.650.000

Υπέρ το
άρτιο
1.423.654
1.423.654

Σύνολο
5.073.654
5.073.654

1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

7.300.000
7.300.000

3.650.000
3.650.000

1.423.654
1.423.654

5.073.654
5.073.654

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.650.000,00 €, διαιρούµενο σε 7.300.000
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 € εκάστη.

3.12 Λοιπά αποθεµατικά
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

Τακτικό
αποθεµατικό
18.579
18.579
18.579
18.579

3.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή
απολύονται µε αιτία, δε δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης,
είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε το ∆.Λ.Π. 19 (µέθοδος της προβεβληµένης πιστούµενης µονάδας) και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική µελέτη.
30/6/2017

31/12/2016

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

36.592
36.592

36.592
36.592

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

4.937
4.937

4.937
4.937
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:
Παρούσα αξία µη χρηµ/τούµενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)
Υποχρέωση στον ισολογισµό

30/6/2017
31.655
31.655
31.655

31/12/2016
31.655
31.655
31.655

30/6/2017
4.937
4.937

31/12/2016
4.937
4.937

30/6/2017
31.655
4.937
36.592

31/12/2016
31.655
4.937
36.592

3,70%
0,00%

3,70%
0,00%

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα
παρακάτω:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)
Eπίδραση περικοπών/διακανονισµού /τερµατικών παροχών
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζόµενους
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:
Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

Με βάση το νέο IAS 19 το οποίο εφαρµόζεται από 1.1.2013, το σύνολο της αναλογιστικής ζηµίας /κέρδους
(UAL/G) που προκύπτει, θα πρέπει να αναγνωρίζεται άµεσα σε ξεχωριστό λογαριασµό στη κατάσταση
συνολικών εσόδων µε άµεσο επηρεασµό της καθαρής θέσης.
Για την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης χρησιµoποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης Πιστούµενης
Μονάδος (Projected Unit Credit Method) (∆ΛΠ 19. rev.2011 § 57(a) και 67) και το επιτόκιο που
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το
Προεξοφλητικό Επιτόκιο),αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών και
προσδιορίστηκε µε σηµείο αναφοράς την καµπύλη των επιτοκίων των Ευρωπαϊκών οµολόγων, όπως αυτά
παρατίθενται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης καθώς και το
εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, µε µέσο σταθµικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 3,7 %
κατά την 31/12/2016 (µέση σταθµική διάρκεια: 26,44)

3.14 Επιχορηγήσεις

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Μεταφορά στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

30/6/2017
542.368
(18.790)
523.578

31/12/2016
578.917
(36.549)
542.368

α). Με την Αριθµ. Πρωτ. 20581/20118/Π12/4/00052Ε/Ν.3299/04 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
/Γενική ∆ιεύθυνση/ ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης /Ιδιωτικές Επενδύσεις/ Τοµέας: ∆ευτερογενής έγινε
υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, µε το
κίνητρο της επιχορήγησης ποσού € 403.975,60, ήτοι ποσοστού 54,90% που αναφέρεται στην ίδρυση βιοτεχνίας
παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων µαστίχας συνολικής δαπάνης € 735.864,71. Με την Αριθµ.
Πρωτ.23468/20118/ Π12/4/00052Ε/Ν.3299/04 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου /Γενική ∆ιεύθυνση/
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης /Ιδιωτικές Επενδύσεις/ Τοµέας: Οικονοµικού Ελέγχου «Περί
ολοκλήρωσης της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας και
οριστικοποίηση τους κόστους αυτής» , οριστικοποιήθηκε το συνολικό κόστος της επένδυσης στο ποσό των
€ 846.244,41 επιχορηγούµενο σε ποσοστό 54,83% στο ποσό των € 463.984,42. Η αρχική έγκριση κατά την
υπαγωγή και η τελική αναλύονται ως εξής:
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β). Με την αριθµ. Πρωτ. 24610/Π12/25/00079/Ε/365333/ν.3299/04/3.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας
που αναφέρεται στην επέκταση παραγωγικής µονάδας για παραγωγή νέων προϊόντων, µε την ανέγερση
διόροφου µεταλλικού κτιρίου εφαπτόµενου στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή, προµήθεια και εγκατάσταση
µηχανολογικού εξοπλισµού, στη θέση Σελέπερος του ∆/∆ Καλλιµασιάς του ∆ήµου Χίου Ν. Χίου , συνολικού
κόστους € 1.104.067,99, µε ποσοστό επιχορήγησης 41% επί του συνολικού κόστους δηλαδή στο ποσό
€ 452.667,88. Η ιδία συµµετοχή ορίσθηκε στο ποσό των € 651.400,11 που αποτελεί το 59% επί του συνολικού
κόστους της επένδυσης. Το είδος των ενισχυόµενων δαπανών αναλύεται ως εξής:

3.15 Προβλέψεις
Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

Προβλέψεις
για φόρους
20.000
20.000
20.000
20.000

Η πρόβλεψη για φόρους αφορά την κάλυψη για ενδεχόµενες διαφορές φόρου, που µπορεί να προκύψουν από
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2008-2010. Η χρησιµοποίηση της αναµένεται να γίνει µέσα στα
επόµενα 5 έτη.
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3.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
30/6/2017
1.008.651
27.700
3.222.356
4.258.707

Προµηθευτές εσωτερικού
Προµηθευτές εξωτερικού
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2016
1.544.487
-66.080
2.438.762
3.917.170

3.17 ∆ανεισµός
Ποσά σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο δανείων

30/6/2017

31/12/2016

225.666
225.666

225.666
225.666

3.18 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Υποχρεώσεις σε φόρους
∆εδουλευµένα έξοδα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

30/6/2017
32.454
34.364
18.173
14.971
5.125
69.667
174.755

31/12/2016
23.625
18.898
32.009
23.299
15.216
9.428
122.474

3.19 Πωλήσεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις
Σύνολο

εµπορευµάτων
προϊόντων
λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου υλικού
υπηρεσιών

30/6/2017
4.608.467
270.582
3.800
75.596
4.958.445

30/6/2016
4.808.597
268.173
1.249
48.630
5.126.649

3.20 Έξοδα ανά κατηγορία
1/1/2016 έως 30/06/2016

Έξοδα ανά κατηγορία

Σηµ
Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
3.21
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
3.23
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
3.1 & 3.2
Προβλέψεις εκµεταλέυσεως
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

36.307
3.692.263
26.486
12.071
402
8.795
36.784
547
3.813.655

Έ ξοδα
διάθεσης

241.635
243.157
144.479
58.913
249.518
45.979
3.643
987.323

Έ ξοδα
διοίκησης

49.548
7.504
12.086
19.920
9.196
747
99.000

Σύνολο

327.490
3.692.263
277.147
168.636
59.315
278.232
91.959
4.937
4.899.978
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Έξοδα ανά κατηγορία
1/1/2017 έως 30/06/2017

Σηµ
Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
3.21
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
3.23
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
3.1 & 3.2
Προβλέψεις εκµεταλέυσεως
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

Έ ξοδα
διάθεσης

38.831
3.592.572
28.987
16.004
1.376
10.271
38.216
3.726.258

Έ ξοδα
διοίκησης

283.610
199.370
148.419
37.671
198.916
47.770
915.756

36.914
6.481
12.977
6.300
16.615
9.554
88.841

Σύνολο

359.356
3.592.572
234.838
177.400
45.347
225.801
95.540
4.730.855

3.21 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1/1/2017 έως
30/06/2017
265.112
66.265
8.289
19.690
359.356

Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζηµιώσεις απολυοµένων
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους
Σύνολο

1/1/2016 έως
30/06/2016
250.470
61.653
15.366
327.490

O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2017 σε 46 άτοµα
και κατά την 30 Ιουνίου 2016 σε 45 άτοµα.

3.22 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
1/1/2017
έως
30/06/2017

Ποσά σε Ευρώ
Επιδοτήσεις (ΟΑΕ∆, δανείων παραµεθορίου, κ.λπ)
Εσοδα από παρεπόµενες εργασίες
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
Λοιπές έκτακτες ζηµίες
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

1/1/2016
έως
30/06/2016

429
18.790
-3
37
19.253

370
18.721
7
-217
18.881

3.23 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) (καθαρά)

Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια
- Λοιπά έξοδα τραπεζών
Έσοδα τόκων
Σύνολο

1/1/2017 έως
30/06/2017

1/1/2016 έως
30/06/2016

(5.828)
(8.995)

(5.929)
(10.661)

335
(14.488)

965
(15.625)
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3.24 Φόρος Εισοδήµατος

Ποσά σε Ευρώ

1/1/2017 έως
30/06/2017

1/1/2016 έως
31/12/2016

Αναβαλλόµενος φόρος

316.581

249.198

Σύνολο

316.581

249.198

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 29% επί του φορολογικού κέρδους της χρήσεως.
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
1/1/2017 έως
1/1/2016 έως
Ποσά σε Ευρώ
30/06/2017
31/12/2016
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε το φορολογικό συντελεστή
της εταιρείας (29%)

232.355

180.340

67.383

52.299

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

14.533

14.533

Εσοδα που απαλλάσσονται του φόρου

(10.599)

(10.599)

Φορολογική ζηµία για µεταφορά

245.264

192.966

Φόροι

316.581

249.198

3.25 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
µετόχους της εταιρείας, µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσεως
εξαιρουµένων των τυχόν κατεχόµενων ίδιων µετοχών.
Κέρδη ανά µετοχή
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

30/6/2017
232.355

31/12/2016
128.041

7.300.000
0,0318

7.300.000
0,0175

4. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις
Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως
συµβάσεων

30/6/2017

265.106

31/12/2016

290.594

- ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Κατά την 30/6/2017 η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εµπορία (χονδρικώς και λιανικώς) προϊόντων µαστίχας,
λοιπών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και συνεπώς το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης επικεντρώνεται στον τρόπο πώλησης (χονδρικώς - λιανικώς) και στη γεωγραφική κατανοµή της
δραστηριότητας της εταιρείας. Οι γεωγραφικοί τοµείς της εταιρείας λειτουργούν σε δύο κυρίως γεωγραφικές
περιοχές (Ελλάδα και Λοιπές Χώρες) και διευθύνονται από την έδρα της εταιρείας. Η κύρια χώρα
δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά τις περιόδους που
έληξαν την 30η Ιουνίου 2017 και 30η Ιουνίου 2016 έχουν ως εξής:
Πληροφόρηση κατά τοµέα
A. ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
30/6/2017

30/6/2016

Περίοδος από 1/1 – 31/12
ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλήσεις εµπορευµάτων-προϊόντων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μ ικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

4.151.308
74.184
4.225.492

ΛΙΑΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
731.541
1.412
732.953

Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους

4.882.849
75.596
4.958.445
-3.726.258
1.232.187
-915.756
-88.841

ΧΟΝ∆ΡΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
4.404.778
47.232
4.452.010

673.241
1.398
674.639

ΣΥΝΟΛΟ
5.078.019
48.630
5.126.649
-3.813.655
1.312.994
-987.323
-99.000

19.253

18.881

246.843
-14.488
232.355
-67.383
164.972

245.552
-15.625
229.927
-66.679
163.248

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Περίοδος από 1/1 – 31/12

ΕΛΛΑ∆Α

30/6/2017
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α

30/6/2016
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου
υλικού

3.451.386
237.874

1.157.081
32.708

4.608.467
270.582

3.785.577
207.374

1.023.020
60.799

360

3440

3.800

372

877

Πωλήσεις υπηρεσιών

58.482
3.748.102

17.114
1.210.343

75.596
4.958.445
-3.726.258
1.232.187
-915.756
-88.841
19.253
246.843
-14.488
232.355
-67.383
164.972

22.427
4.015.750

26.203
1.110.899

Σύνολο πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μ ικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)
Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους

ΣΥΝΟΛΟ

4.808.597
268.173
1.249
48.630
5.126.649
-3.813.655
1.312.994
-987.323
-99.000
18.881
245.552
-15.625
229.927
-66.679
163.248

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια που αφορούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν τα
ακόλουθα:
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό
Υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια
(Σηµειώσεις 3.1 και 3.2)

1/1-30/6/2017
9.859.827
5.491.826
4.135.647

1/1-30/6/2016
9.780.753
5.609.899
4.170.854

103.353

104.941

Σελίδα 29 από 30

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

6. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
iv) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη
v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

1/1-30/6/2017
59.825
20.897
-

1/1-31/12/2016
38.447
179.301
60.000
10.200

1/1-30/6/2017

1/1-31/12/2016

Συναλλαγές µε Ενωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

2.602

56.421

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη

2.866.701

5.485.514

3.001

-

iv) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη

3.656.731

3.197.906

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2010.
Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να µην αναγνωρίσει ορισµένες δαπάνες, είναι πιθανό να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις 2008-2010 που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για το λόγο
αυτό, η εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις σχετική πρόβλεψη συνολικού ύψους € 20.000.
- ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της (η Εταιρεία δεν διαθέτει
ιδιόκτητα ακίνητα).

8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Χίος, 13 Σεπτεµβρίου 2017
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