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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
«ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ»,
[ή άιιν θαηάιιειν απνδέθηε]

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
Γλψκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», (ε Δηαηξεία), νη
νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2017, ηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ
θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2017,
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζε γλψκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ
Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα
παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο.
Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε
ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε
πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε
ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζεη ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
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απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ
εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα
εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ
απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα
λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε
απηέο ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Χο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά
ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ο θίλδπλνο
κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ
νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο
παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Καηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ
δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο
Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη

ην εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε
Γηνίθεζε.
 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ
νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε
ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε
καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Χζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ
σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.
 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν
πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε.
Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ
ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ
καο.
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β)
ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη
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ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017.
β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην
πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018

ΓΔΩΡΓΗΟ-ΚΩΣΑ Γ. ΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. ΟΔΛ 20671

Σσνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

Ποζά ζε Εςπώ
Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηφ Κέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά)
Κέξδε/ (δεκίεο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε (δεκίεο) ρξήζεσο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (Β)
Σαθηνπνίεζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ άκεζνπ θφζηνπο έθδνζεο κεηνρψλ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο
(Α)+(Β)
Κέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε
(εθθξαζκέλα ζε € αλά κεηνρή)
Βαζηθά θαη κεησκέλα

εκείσζε
3.19
3.20
3.20
3.20
3.22
3.23

3.24

3.25

1/1/2017 έσο
31/12/2017

1/1/2016 έσο
31/12/2016

10.229.545
(7.595.056)
2.633.431
(2.037.225)
(322.936)
37.636
311.964
(28.101)
283.863
(82.320)
201.543

9.929.726
(7.299.641)
2.630.085
(2.113.608)
(332.863)
38.363
221.977
(41.637)
180.340
(52.299)
128.041

-

-

201.543

128.041

0,0276

0,0175

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο
31/12/2017

31/12/2016

3.1
3.2
3.3
3.8
3.5

1.626.208
943.680
13.259
75.011
2.658.158

1.645.924
854.757
13.509
4.834
71.898
2.590.922

3.6
3.7
3.9
3.10

1.882.714
3.323.085
708.041
1.177.700
7.091.540
9.749.698

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
(755.043)
4.337.190

3.650.000
1.423.654
18.579
(956.586)
4.135.647

3.12.1
3.4
3.13
3.14
3.15

262.128
41.529
505.713
20.000
829.370

3.330
249.198
36.592
542.368
20.000
851.488

4.177.947
229.654
175.537
4.589.439
5.412.508
9.749.698

3.917.170
225.666
122.475
4.265.311
5.116.798
9.252.445

εκείσζε

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
χλνιν Δλεξγεηηθνχ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Λνηπά Απνζεκαηηθά
Κέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (LEASING)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο Παξνρψλ Πξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία
Δπηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν Τπνρξεψζεσλ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ

3.16
3.17
3.18

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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(Πνζά ζε Δπξψ)

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

Ποζά ζε Εςπώ

Μεηνρηθφ
θεθάιαην

Λνηπά
Απνηειέζκαηα χλνιν Ηδίσλ
Τπέξ ην άξηην απνζεκαηηθά
εηο λένλ
Κεθαιαίσλ

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016
πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) πεξηφδνπ
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016

3.650.000
3.650.000

1.423.654
1.423.654

18.579
18.579

-1.084.627
128.041
-956.586

4.007.606
128.041
4.135.647

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017
πλνιηθφ θαζαξφ θέξδνο / (δεκία) πεξηφδνπ
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

3.650.000
3.650.000

1.423.654
1.423.654

18.579
18.579

-956.586
201.543
-755.043

4.135.647
201.543
4.337.190

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Δπηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο Υξενγξάθσλ
Πξνβιέςεηο
Πηζησηηθνί ηφθνη
Λνηπά κε ηακηαθά θνλδχιηα
Κέξδε απφ ηελ πψιεζε Υξενγξάθσλ
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
(Μείνλ):
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ , θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ

1/1/2017 έσο
31/12/2017

1/1/2016 έσο
31/12/2016

283.863

180.340

190.231
(36.655)
5.187
(806)
964
(13.189)
42.096

180.403
(36.549)
46.884
4.937
(1.590)

(204.805)
91.125
255.068

90.163
(859.207)
349.218

(42.096)
570.983

(43.227)
(45.400)

(259.439)
806
(258.633)

(15.218)
(218.837)
1.590
(232.465)

3.988
3.988

-

316.337
861.363
1.177.700

(277.866)
1.139.229
861.363

43.227

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο 33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ζηε ρξήζε 2002, θαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη:
α) Σν εκπφξην καζηίραο θαη πξντφλησλ καζηίραο πνπ παξάγνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
πιαλήηε, απφ δηαθνξεηηθνχο παξαγσγνχο θαη γηα θάζε ρξήζε.
β) Ζ ζπζθεπαζία πξντφλησλ καζηίραο.
γ) Ζ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.
δ) Ζ δηνξγάλσζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο καζηίραο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο.
ε) Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ
θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη γεληθά απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.).
Ζ εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζηελ Καιιηκαζηά ηνπ Γήκνπ Υίνπ ηνπ Ννκνχ Υίνπ θαη απφ 28/2/2008
εηζήρζε ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη www.mastihashop.com.
Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ φηη: Δπεηδή ε εηαηξεία εκθαλίδεη ζπκκεηνρέο κφλν ζε ζπγγελείο
εηαηξείεο θαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη ζπγγελείο
εηαηξείεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία δελ ζπλέηαμε
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί γηα δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 27
Απξηιίνπ 2018.

2. Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017,
έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο (going concern), ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηελ νκνηνκνξθία
παξνπζίαζεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASΒ),
θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.)
ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθαξκνγή κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ
2017.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ∆ΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε ∆ηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ
θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο.
Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ
εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
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Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα
ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ
εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2017
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε
πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο”
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη
ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο ηακηαθψλ ξνψλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”
Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο
πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο
θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί
λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην
ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9, θαζψο ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ
ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016.
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» απνηειεί ην λέν
πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ
πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018.
Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18
θαη ΜΔΓ 31.
Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ
εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε
νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο
ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο
θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016.
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Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ πκβάζεηο κε Πειάηεο»
Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία
δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή
ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί
ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 31ε
Οθησβξίνπ 2017.
ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».
Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη
αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην ζπκβνχιην ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν
πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα:
• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά
ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα (ή ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο) πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.
• παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο αζθάιεηεο, κηα
πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα
αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018
θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2017.
ΓΠΥΑ 16 «Μηζζψζεηο»
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ
είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη
εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην
ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά
ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο
ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα
αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2017.
Πξφηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξφηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.:
ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα»
ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν πξφηππν ΓΠΥΑ 4.
To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη
παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.
Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο
αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε:




ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε
επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,
πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζπκβάζεσλ
θαη
εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθδνζε
ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ.

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2021
θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε)
«πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ
Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη
νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε αθνξνχλ
ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζε κηα
ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλφκεζε θαη
επηκέηξεζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ εμαξηψληαη
απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο
ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία
κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ
κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2014-2016
Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην
Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη
πιένλ απαξαίηεηεο.
Γ.Π.Υ.Α. 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνηχπνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο
γλσζηνπνηήζεηο, ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο
πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Χο θαηερφκελα
γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο».
ΓΛΠ 28 «Δπηκέηξεζε πγγελψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ ζηελ εχινγε αμία»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο πνπ
θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο
πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα
θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.
ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθψλ αθηλήησλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν
φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή
παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε
ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018
θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο»
Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ
πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα
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φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή
ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα
αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία, ε εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο
αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε
πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε.
Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο»
Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή δεκία), ηηο
θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο
θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη:
• εάλ νη θνξνινγηθέο ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ παξαδνρή φηη νη
έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ:
• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο δεκίαο), ησλ
θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ
θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο θαη
• ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο
Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2015-2017
Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2015-2017, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
ΓΠΥΠ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο πκθσλίεο
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ έιεγρν κηαο
επηρείξεζεο πνπ απνηεινχζε θνηλή επηρείξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε απνηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ
πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ζηελ επηρείξεζε απηή.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έρεη απφ θνηλνχ ηνλ
έιεγρν κηαο θνηλήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ θνηλή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε
δξαζηεξηφηεηά απνηειεί επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκθέξνληα ζηελ
θνηλή επηρείξεζε πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο δελ απνηηκψληαη εθ λένπ.
ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο
Σν πκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΛΠ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαηαρσξίδεη φιεο
ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή
απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα.
ΓΛΠ 23 Κφζηνο δαλεηζκνχ
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ
πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ δαλεηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο.
ΓΠΥΑ 9 (Σξνπνπνίεζε) « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Υαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο κε αξλεηηθή
απνδεκίσζε»
Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 9 ψζηε λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο ηα νπνία
επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη
απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο»
Σν πκβνχιην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Με απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ην πκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ε εμαίξεζε
ζην ΓΠΥΑ 9 ηζρχεη κφλν γηα ζπκκεηνρέο πνπ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Οη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΑ 9 ζηα άιια ζπκθέξνληα ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο
ζέζεο θαη ηα νπνία, ζηελ νπζία, απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε απηέο ηηο ζπγγελείο θαη
θνηλνπξαμίεο.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
Ζ Δηαηξεία ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε
Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκέξα
ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ
επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ.

2.4 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ
ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή
κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
- Κηίξηα ζε αθίλεηα ηξίησλ
Με βάζε ηα έηε κίζζσζεο
- Μεραλήκαηα & ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
15 Έηε
- Μεηαθνξηθά κέζα
15 Έηε
- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
15 Έηε
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εηήζην ηζνινγηζκφ. ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη
δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή νη δεκίεο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λογιζμικά ππογπάμμαηα
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο.
Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ
ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (15 έηε).
Έξοδα επεςνών και ανάπηςξηρ νέων πποϊόνηων
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Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ αθνξνχλ δαπάλεο ζρεδηαζκνχ ζπληαγψλ, δνθηκψλ θαη
δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ γηα πεξηέθηεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο. Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο λέσλ
πξντφλησλ απνζβέλνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν, εληφο εηθνζαεηίαο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο.

2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ηα άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή
δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα
κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ
αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο
ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ
ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε
έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο
δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη
απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη
ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε
ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή
έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη
δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.

2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Οη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηεο
επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο.
 δάλεηα θαη απαηηήζεηο,
 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ,
 δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαη
 επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε.
Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη
πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη
φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη
απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη
κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο.
Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα
παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί
εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά
ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη
γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ.
Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ
ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ Με
Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη ζαλ «Πειάηεο θαη Λνηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο».
Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ή Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ
Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα
εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα. Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα
ειίδα 17 απφ ζειίδεο 40

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017
(Πνζά ζε Δπξψ)

εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. H εηαηξεία δελ
θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ή δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε
άιιεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, εθφζνλ απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
αμηφπηζηα, κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ
θάζε επίδξαζεο απφ θφξνπο.
Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά
θέξδε ή δεκίεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. .
Γηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο
Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο
ή πξνζδηνξηδφκελεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη ζαλ
δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο εθφζνλ ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε
δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δηαθξαηνχκελεο κέρξη
ηε ιήμε επελδχζεηο.
Δχινγεο αμίεο
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο
αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ
ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά
ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεο ηνπο.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε
ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκία πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο
θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.

2.8 Δλνπνίεζε
πλδεκέλεο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή
αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Οη
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη
50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο εηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξεία απηή.
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο
επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα
ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.

2.9 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, έηνηκα πξντφληα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη αλαιψζηκα
πιηθά) απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν
θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη , ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία
ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
απνζεκάησλ.

2.10 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο άκεζα
ξεπζηνπνηήζηκεο επελδχζεηο.

2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην
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Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη
αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο.

2.12 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ινγαξηαζκνχο
εκπνξηθψλ θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεσλ.

(α) Γαλεηζκφο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη
ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη
ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
(β) Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην
θνλδχιη “Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο” θαζψο θαη ζηα θνλδχιηα “Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο
ππνρξεψζεηο” θαη «Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο».
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζπκθσλία
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή
αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ “Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ” ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην πνζφ ηνπ
θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ.
Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “ Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ” , φηαλ
εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
Σα θέξδε θαη νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη
θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.
ηαλ κηα ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε δηαθνξεηηθήο
κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη κηαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο
ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κηα αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο
αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε κηαο λέαο ππνρξέσζεο. Κάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.

2.13 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε
επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ κέζα ζε κηα πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα
απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη
ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

2.14 Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο)
Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο
ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο,
θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
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Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο
βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο
αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο
θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ
αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε.

2.15 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν
θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν
πνπ αθνξά.
Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ
πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην
αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο θαη απφ κεηαβνιέο ζηηο
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα.
(γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο είλαη πιεξσηέεο φηαλ ν φκηινο, είηε ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε
εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε, είηε κεηά απφ απφθαζε εξγαδνκέλσλ λα δερζνχλ πξνζθνξά παξνρψλ
απφ ηνλ κηιν ζε αληάιιαγκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. Ο κηινο αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο σο ππνρξέσζε θαη έμνδν θαηά ηελ πξνγελέζηεξε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ
εκεξνκεληψλ: α) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ δχλαηαη πιένλ λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ ελ ιφγσ
παξνρψλ· θαη β) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ
ΓΛΠ 37 θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο
απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.

2.16 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο
αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α) Πωλήζειρ αγαθών
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Παποσή ςπηπεζιών
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην
εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
(γ) Έζοδα από ηόκοςρ
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
(δ) Μεπίζμαηα
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο.
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Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ.

2.17 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν
ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο.

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ
νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.

2.19 Μηζζψζεηο
Οη κηζζψζεηο ελζψκαησλ πάγησλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη
θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ
παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε
ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο,
πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο
ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.

2.20 πγθξηηηθά ζηνηρεία
πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα
θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

2.21 Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ν θχξηνο φγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα.
Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ εηαηξεία έρεη ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο
παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη δηαξθψο, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα φξηα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ.
Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Ζ εηαηξεία δε δηαζέηεη
ζεκαληηθά βξαρππξφζεζκα δάλεηα, εθηηκά δε πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ
επηηνθίσλ γη’ απηφ ην δηάζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπκβάζεηο παξαγψγσλ γηα
εμαζθάιηζε απ’ απηφλ ηνλ θίλδπλν.

2.22 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε
παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ
αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε
εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα
κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα
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έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη
ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ
θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.

3. εκεηψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
3.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:

Κηίξηα &
ηερληθά έξγα

Η Ηαλνπαξίνπ 2016
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/κεηαθνξέο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Η Ηαλνπαξίνπ 2016
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
Κφζηνο
Η Ηαλνπαξίνπ 2017
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/κεηαθνξέο
31 Γεθεκβξίνπ 2017
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Η Ηαλνπαξίνπ 2017
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2017
Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

Μεραλήκαηαηερλ. εγθαη.&
Μεηαθνξηθά
ινηπφο
κέζα
κερ/θφο
εμνπιηζκφο

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππφ εθηέιεζε &
πξνθαηαβνιέο

χλνιν

1.391.608
44.650

562.079
10.097

122.306
10.763

781.821
44.371

146.699

1.436.258

572.176

133.069

826.191

146.699

(585.933)
(53.273)
(639.207)
797.051

(242.145)
(34.723)
(276.868)
295.308

(80.571)
(2.432)
(83.002)
50.067

(431.839)
(37.553)
(469.392)
356.799

146.699

1.436.258
28.410

572.176
45.499

133.069
18.176

826.191
18.370

146.699
1.420

1.464.667

617.675

151.245

844.561

148.119

3.114.393
111.875
3.226.268

(276.868)
(35.493)
(312.360)
305.315

(83.002)
(3.016)
(86.019)
65.226

(469.392)
(39.745)
(509.137)
335.424

148.119

(1.468.469)
(131.591)
(1.600.060)
1.626.208

31.12.2017
58.043
(58.043)
0

31.12.2016
58.043
(52.301)
5.742

(639.207)
(53.337)
(692.544)
772.124

3.004.512
109.881
3.114.393

(1.340.488)
(127.981)
(1.468.469)
1.645.924

Mεηαθνξηθά κέζα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ, βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο:
Ποζά ζε Εςπώ
Κφζηνο - θεθαιαηνπνηεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, θαζφηη ε
εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηδηφθηεηα αθίλεηα.
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3.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ αγνξαζζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη έμνδα εξεπλψλ
θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ.

Λνγηζκηθφ

Δμνδα εξεπλψλ
θαη αλάπηπμεο
λέσλ
πξντφλησλ

180.226

1.025.121

Ποζά ζε Εςπώ
Κφζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2016
Πξνζζήθεο

χλνιν

1.205.347

20.780

88.247

109.027

201.006

1.113.368

1.314.374

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ηαλνπαξίνπ 2016
Απνζβέζεηο ρξήζεσο

(110.220)
(7.265)

(296.977)
(45.157)

(407.197)
(52.422)

31 Γεθεκβξίνπ 2016

(117.485)

(342.134)

(459.619)

83.522

771.234

854.756

201.006
13.228
214.234

1.113.368
134.336
1.247.704

1.314.374
147.564
1.461.939

(117.485)
(8.579)
(126.063)
88.171

(342.134)
(50.061)
(392.195)
855.509

(459.619)
(58.640)
(518.259)
943.680

31 Γεθεκβξίνπ 2016

Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
Κφζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2017
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2017
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ηαλνπαξίνπ 2017
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2017
Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

3.3 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηελ Δ.Π.Δ. «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΔ.» (ζχζηαζε ζηηο
30/10/2006 κε πνζνζηφ 40%) θαη ζηελ Α.Δ. «MASTİHA DAMLA SAKIZ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.»
(ζχζηαζε ζηηο 30/09/2016 κε πνζνζηφ 25%) θαη ελνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο
ζέζεο. Σελ 20/10/2016 πξνέβε ζηελ αγνξά 2.500 κεξηδίσλ ηεο σο άλσ ΔΠΔ έλαληη 0,10 €/κεξίδην ( πνζνζηφ
25%)
Eπσλπκία

Κφζηνο

Αμία
Ηζνινγηζκνχ

Εεκία

Υψξα
31/12/2017 εγθαηάζηαζεο Πνζνζηφ

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΔ

120.250

-

120.250

-

ΔΛΛΑΓΑ

65%

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

14.968

13.259

1.709

13.259

ΣΟΤΡΚΗΑ

25%

135.218

13.259

121.959

13.259

ΤΝΟΛΟ

Κξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε εδψ ηα εμήο:
Δπεηδή ε εηαηξεία εκθαλίδεη ζπκκεηνρέο κφλν ζε ζπγγελή εηαηξεία θαη ζπγαηξηθή κε αζήκαληε θίλεζε θαη
αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο νη
ζπγγελείο εηαηξείεο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία δελ ζπλέηαμε
ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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3.4 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λφκηκν
δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο:

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεσο
Υξέσζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ
Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο

31/12/2017
(249.198)
(12.930)
(262.128)

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

3.5 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Ποζά ζε Εςπώ
Γνζκέλεο εγγπήζεηο γηα
Δγγχεζε ΓΔΖ Αηγαίνπ
Δγγπήζεηο κηζζψζεσο θαηαζηήκαηνο Αζήλαο
Δγγχεζε απηνθηλήηνπ NISSA QASHQAI (2X 688,50 €)
Δγγχεζε απηνθηλήησλ FORD FIESTA VAN (867 € Υ 2)
Δγγχεζε ΓΔΖ Ν.ΚΟΜΟΤ αξηζκφο παξνρήο 6-04130433-03
Δγγχεζε ΓΔΖ Ν.ΚΟΜΟΤ αξηζκφο παξνρήο 6-04074977-04
Δγγχεζε κηζζψζεσο Καθέ
Δγγπήζε απηνθηλήηνπ TOYOTA AURIS (3 Υ 366,86 €)
Δγγπήζεηο ΓΔΖ Παληνπσιείνπ
Δγγχεζε κηζζψζεσο θαηαζηήκαηνο Ν.Κφζκνπ 2Υ3.000 €
Δγγχεζε κηζζψζεσο ζπξηδαο Σξάπεδα Πεηξαψο
Δγγχεζε ΓΔΖ Αθαδεκίαο
Δγγχεζε ΓΔΖ ΠΡΟΔΚΣΑΖ Λ.ΑΗΓΑΗΟΤ 36
Δγγχεζε ΓΔΖ Δξγνζηαζίνπ Καιιηκαζηάο
Δγγχεζε ΓΔΤΑΥ ΑΗΓΑΗΟΤ 36
Δγγχεζε ΓΔΖ ΒΟΓΑΣΗΚΟΤ
Δγγχεζε ελνηθίνπ Θεζζαινλίθεο (Βνγαηζηθνχ 12)
Δγγπεζε ΓΔΤΑΘ ΒΟΓΑΣΗΚΟΤ
Δγγχεζε κηζζψζεσο Μεηέξα (2 Υ 1.500 €)
Δγγγχεζε ΓΔΖ Πεηξαηά
Δγγχεζε απηνθηλήησλ FORD FIESTA VAN (289 X 3)
Λεηηνπξγηθή Υξεκαηηθή Δγγχεζε Παληνπσιείνπ ΔΒ
Δγγχεζε κηζζψζεσο FORF FIESTA VAN DIESEL TREND (3 Υ 329 €)
Δγγχεζε ΓΔΤΑΥ Λ.Αηγαίνπ 36( cafe)
Δγγχεζε απηνθηλήησλ PEUGEOT BΗPPER (2) (296 € +ΦΠΑ 24%) Υ3Υ2
Δγγπεζε ΓΔΖ πληάγκαηνο
Eγγχεζε ΓΔΖ Καξφινπ
Δγγπήζε απηνθηλήηνπ TOYOTA YARIS (3 Υ 327,18 €)

31/12/2017
367
21.094
1.377
1.734
355
355
1.464
1.101
303
6.000
30
244
505
1.700
70
305
3.400
51
3.000
410
867
25.000
987
50
2.076
527
660
982
75.011

31/12/2016
367
21.094
1.377
1.734
355
355
1.464
1.101
303
6.000
30
244
505
1.700
70
305
3.400
51
3.000
410
867
25.000
527
660
982
71.898

3.6 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
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Ποζά ζε Εςπώ
Δκπνξεχκαηα
Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή
Παξαγσγή ζε εμέιημε
Α΄ & Β΄ Τιεο – Τιηθά ζπζθεπαζίαο
Αλαιψζηκα πιηθά
χλνιν

31/12/2017
1.390.053
102.610
298.538
91.514
1.882.714

31/12/2016
1.187.787
104.110
285.455
100.557
1.677.909

3.7 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ Πειάηεο
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
χλνιν

31/12/2017
2.985.955
817.763
(480.633)
3.323.085

31/12/2016
2.905.657
987.037
(426.791)
3.465.902

ιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Ηζνινγηζκνχ. Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, θαζψο ε εηαηξεία
έρεη κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαζπείξεηαη.
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο:

Τπφινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο
ρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο ρξήζεσο
Γηαγξαθείζεο ζηε ρξήζε επηζθαιείο απαηηήζεηο
Τπφινηπν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο

31/12/2017
(426.791)
(53.841)
(480.633)

31/12/2016
(406.929)
(20.592)
730
(426.791)

3.8 Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
31/12/2017

31/12/2016

Μεηνρέο Σξάπεδαο Αηηηθήο (166.700 κ Υ 0,30 €)

-

4.834

χλνιν

-

4.834

ηε ηξέρνπζα ρξήζε πσιήζεθαλ νη σο άλσ κεηνρέο θαη πξνέθπςε θέξδνο πνζνχ € 13.189.
3.9 Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2017
Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (επηρνξεγήζεηο πάγησλ
επελδχζεσλ, ΟΑΔΓ, θ.ιπ)
Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ( Φ.Π.Α)
Υξεψζηεο δηάθνξνη
Παξαθξαηεκέλνη-πξνθαηαβιεκέλνη θφξνη
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ
Υξεκαηηθή δηεπθφιπλζε πξνζσπηθνχ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
χλνιν

233.369
127.946
191.751
218
104.027
22.921
26.151
1.660
708.041

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

3.10 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
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Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ποζά ζε Εςπώ
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Καηαζέζεηο φςεσο
Καηαζέζεηο φςεσο ζε ΞΝ
χλνιν

31/12/2017
55.401
1.117.850
4.448
1.177.700

31/12/2016
136.443
719.413
5.507
861.363

3.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην - Τπέξ ην άξηην

Ποζά ζε Εςπώ
1 Ηαλνπαξίνπ 2016
31 Γεθεκβξίνπ 2016

Αξηζκφο
κεηνρψλ
7.300.000
7.300.000

Μεηνρηθφ
Κεθάιαην
3.650.000
3.650.000

Τπέξ ην
άξηην
1.423.654
1.423.654

χλνιν
5.073.654
5.073.654

1 Ηαλνπαξίνπ 2017
31 Γεθεκβξίνπ 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

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.650.000,00 €, δηαηξνχκελν ζε 7.300.000
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,50 € εθάζηε.

3.12 Λνηπά απνζεκαηηθά
Ποζά ζε Εςπώ
1 Ηαλνπαξίνπ 2016
31 Γεθεκβξίνπ 2016

Σαθηηθφ
απνζεκαηηθφ
18.579
18.579

1 Ηαλνπαξίνπ 2017
31 Γεθεκβξίνπ 2017

18.579
18.579

3.12.1 Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (leasing)
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ
θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο
έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
ιεο νη ηξέρνπζεο κηζζψζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη ιεηηνπξγηθέο.

3.13 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη είλαη δηθαηνχρνη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα
ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή
απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο,
είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα πιεξσλφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα
κε ην Γ.Λ.Π. 19 (κέζνδνο ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο κνλάδαο) θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε
αλαινγηζηηθή κειέηε.
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31/12/2017
Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα:
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα:
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν

31/12/2016

36.592
36.592

36.592
36.592

4.937
4.937

4.937
4.937

31/12/2017
31.655
31.655
31.655

31/12/2016
31.655
31.655
31.655

31/12/2017
4.937
4.937

31/12/2016
4.937
4.937

31/12/2017
36.592
4.937
41.529

31/12/2016
31.655
4.937
36.592

3,70%
0,00%

3,70%
0,00%

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:
Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκίεο)
Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα
παξαθάησ:
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκίεο)
Eπίδξαζε πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκνχ /ηεξκαηηθψλ παξνρψλ
χλνιν πεξηιακβαλφκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ:
Τπφινηπν έλαξμεο
χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα
Τπφινηπν ηέινπο
Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο:
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

Με βάζε ην λέν IAS 19 ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 1.1.2013, ην ζχλνιν ηεο αλαινγηζηηθήο δεκίαο /θέξδνπο
(UAL/G) πνπ πξνθχπηεη, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε
ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Γηα ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ρξεζηκoπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Πξνβεβιεκέλεο Πηζηνχκελεο
Μνλάδνο (Projected Unit Credit Method) (ΓΛΠ 19. rev.2011 § 57 (a) θαη 67) θαη ην επηηφθην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη εθάπαμ παξνρψλ (δει. ην
Πξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην), αληαλαθιά ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ θαη
πξνζδηνξίζηεθε κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ θακπχιε ησλ επηηνθίσλ ησλ Δπξσπατθψλ νκνιφγσλ, φπσο απηά
παξαηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο θαζψο θαη ην
εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ, κε κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 3,7 %
(κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα: 26,44).

3.14 Δπηρνξεγήζεηο

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεσο
Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα
Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο

31/12/2017
542.368
(36.655)
505.713

31/12/2016
578.917
(36.549)
542.368

α). Με ηελ Αξηζκ. Πξση. 20581/20118/Π12/4/00052Δ/Ν.3299/04 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
/Γεληθή Γηεχζπλζε/ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο /Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο/ Σνκέαο: Γεπηεξνγελήο έγηλε
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ππαγσγή ηεο εηαηξείαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004, γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο, κε ην
θίλεηξν ηεο επηρνξήγεζεο πνζνχ € 403.975,60, ήηνη πνζνζηνχ 54,90% πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε βηνηερλίαο
παξαγσγήο δαραξσδψλ πξντφλησλ καζηίραο ζπλνιηθήο δαπάλεο € 735.864,71. Με ηελ Αξηζκ.
Πξση.23468/20118/ Π12/4/00052Δ/Ν.3299/04 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ /Γεληθή Γηεχζπλζε/
Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο /Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο/ Σνκέαο: Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ «Πεξί
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο θαη πηζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη
νξηζηηθνπνίεζε ηνπο θφζηνπο απηήο» , νξηζηηθνπνηήζεθε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζην πνζφ ησλ €
846.244,41 επηρνξεγνχκελν ζε πνζνζηφ 54,83% ζην πνζφ ησλ € 463.984,42. Ζ αξρηθή έγθξηζε θαηά ηελ
ππαγσγή θαη ε ηειηθή αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζφ δαπάλεο €
Σειηθή
Αξρηθή
έγθξηζε
έγθξηζε
Καηεγνξία Δπηρνξεγνχκελεο Γαπάλεο
1. Αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνι. 768,46 η.κ.
Ζκηππαίζξηνη ρψξνη 106,79 η.κ.
Μεραλνζηάζην απφ ζθπξφδεκα 101,48 η.κ.
Μεηαιιηθφ θηίξην 560,19 η.κ.
386.530
309.288
2. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
278.750
274.570
3. Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο
56.806
46.000
4. Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ
47.308
38.000
5. πλδέζεηο κε δίθηπα θαη έξγα ππνδνκήο
6.771
6. Λνηπφο εμνπιηζκφο
47.851
46.236
7. Ακνηβέο κειεηψλ
29.000
15.000
πλνιηθφ θφζηνο Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ
846.244
735.865
β). Με ηελ αξηζκ. Πξση. 24610/Π12/25/00079/Δ/365333/λ.3299/04/3.9.2009 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ εγθξίζεθε ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3299/2004 επέλδπζεο ηεο εηαηξείαο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε παξαγσγηθήο κνλάδαο γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, κε ηελ αλέγεξζε
δηφξνθνπ κεηαιιηθνχ θηηξίνπ εθαπηφκελνπ ζηελ ήδε ππάξρνπζα θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηε ζέζε ειέπεξνο ηνπ Γ/Γ Καιιηκαζηάο ηνπ Γήκνπ Υίνπ Ν. Υίνπ , ζπλνιηθνχ
θφζηνπο € 1.104.067,99, κε πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 41% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δειαδή ζην πνζφ €
452.667,88. Ζ ηδία ζπκκεηνρή νξίζζεθε ζην πνζφ ησλ € 651.400,11 πνπ απνηειεί ην 59% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Σν είδνο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ αλαιχεηαη σο εμήο:
Δγθξηζέλ
πνζφ
δαπάλεο €
Καηεγνξία Δπηρνξεγνχκελεο Γαπάλεο
1. Αλέγεξζε δηφξνθνπ κεηαιιηθνχ θηηξίνπ επηθαλείαο 432,00 η.κ.
298.080
2. Σερληθά Δξγα (Δξγα ππνδνκήο θαη έξγα δηακφξθσζεο
πεξηβάιινληνο ρψξνπ)
158.250
3.Μεραλήκαηα- Λνηπφο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
458.574
4. Σερληθέο (εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο)
147.770
5. Λνηπφο εμνπιηζκφο
25.894
7. Γαπάλεο κειεηψλ -Ακνηβέο ζπκβνχισλ
15.500
πλνιηθφ Κφζηνο Δπέλδπζεο
1.104.068

3.15 Πξνβιέςεηο
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:
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Πξνβιέςεηο
γηα θφξνπο
20.000
20.000
20.000
20.000

Ποζά ζε Εςπώ
1 Ηαλνπαξίνπ 2016
31 Γεθεκβξίνπ 2016
1 Ηαλνπαξίνπ 2017
30 Γεθεκβξίνπ 2017

Ζ πξφβιεςε γηα θφξνπο αθνξά ηελ θάιπςε γηα ελδερφκελεο δηαθνξέο θφξνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ
κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2008-2010. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο αλακέλεηαη λα γίλεη κέζα ζηα
επφκελα 5 έηε.

3.16 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ
Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
χλνιν

31/12/2017
2.037.557
(82.958)
2.223.348
4.177.947

31/12/2016
1.544.487
(66.080)
2.438.762
3.917.170

3.17 Γαλεηζκφο
Ποζά ζε Εςπώ
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
χλνιν δαλείσλ

31/12/2017

31/12/2016

229.654
229.654

225.666
225.666

3.18 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Τπνρξεψζεηο ζε θφξνπο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Πηζησηέο δηάθνξνη
χλνιν

31/12/2017
23.815
24.682
34.807
20.843
69.390
2.000
175.537

31/12/2016
23.625
18.898
32.009
23.299
15.216
9.428
122.475

3.19 Πσιήζεηο

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο πξντφλησλ
Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ & άρξεζηνπ πιηθνχ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν

31/12/2017
9.387.079
566.399
6.069
269.997
10.229.545

31/12/2016
9.200.060
555.667
1.245
172.753
9.929.726

3.20 Έμνδα αλά θαηεγνξία
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Έμνδα αλά θαηεγνξία

1/1/2017 έσο 31/12/2017

εκ
Ποζά ζε Εςπώ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
3.20
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
3.21
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ
3.1 & 3.2
Πξνβιέςεηο εθκεηαιέπζεσο
χλνιν

Κφζηνο
Πσιεζέλησλ

70.095
7.350.772
39.429
31.010
5.062
19.999
78.689
7.595.056

Έμνδα αλά θαηεγνξία

Ποζά ζε Εςπώ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο εθκεηαιέπζεσο
χλνιν

Έμνδα
δηάζεζεο

Έμνδα
δηνίθεζεο

625.312
496.804
301.342
96.631
416.298
41.809
59.028
2.037.225

85.454
94.889
27.865
6.300
38.694
69.733
322.936

χλνιν

780.860
7.350.772
631.123
360.217
107.993
474.992
190.231
59.028
9.955.216

1/1/2016 έσο 31/12/2016

εκ

Κφζηνο
Πσιεζέλησλ

3.20

98.766
7.020.593
43.343
27.879
4.545
19.982
84.533
7.299.641

3.21
3.1 & 3.2

Έ μνδα
δηάζεζεο

Έ μνδα
δηνίθεζεο

552.818

89.924

617.264
293.797
115.794
479.431
54.505
2.113.608

74.397
29.317
36.756
41.365
61.105
332.863

χλνιν

741.508
7.020.593
735.003
350.992
120.339
536.169
180.403
61.105
9.746.112

3.21 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

Ποζά ζε Εςπώ
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο
χλνιν

1/1/2017 έσο
31/12/2017
584.550
147.430
48.881
780.860

1/1/2016 έσο
31/12/2016
560.609
140.697
40.202
741.508

O αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ζε
42 άηνκα θαη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ζε 38 άηνκα.

3.22 Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)

Ποζά ζε Εςπώ
Δπηδνηήζεηο (ΟΑΔΓ, δαλείσλ παξακεζνξίνπ, θ.ιπ)
Δζνδα απφ παξεπφκελεο εξγαζίεο
Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Λνηπέο έθηαθηεο δεκίεο
Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ
Λνηπά έζνδα / (έμνδα)

1/1/2017 έσο
31/12/2017
443
36.655
(1.312)
(41)
1.891
37.636

1/1/2016 έσο
31/12/2016
5.009
763
36.549
(284)
(20.592)
(202)
15.060
2.060
38.363
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3.23 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) (θαζαξά)
1/1/2017 έσο
31/12/2017

Ποζά ζε Εςπώ
Έμνδα ηφθσλ
- Σξαπεδηθά δάλεηα
- Λνηπά έμνδα ηξαπεδψλ

1/1/2016 έσο
31/12/2016

(23.616)
(18.480)

(23.660)
(19.567)

806
13.189

1.590
-

(28.101)

(41.637)

Έζνδα ηφθσλ
Πηζησηηθνί ηφθνη
Κέξδε πψιεζε ρξενγξάθσλ

3.24 Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο
1/1/2017 έσο
31/12/2017
262.128
262.128

Ποζά ζε Εςπώ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
χλνιν

1/1/2016 έσο
31/12/2016
249.198
249.198

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζηεθε πξνο 29% επί ηνπ θνξνινγηθνχ θέξδνπο ηεο ρξήζεσο.
Ζ θνξνινγηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη σο εμήο:

Ποζά ζε Εςπώ
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή
ηεο εηαηξείαο (29%)
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Φφξνο εηζνδεκαηνο
Δζνδα πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ
Φνξνινγηθή δεκία γηα κεηαθνξά
Φφξνη

1/1/2017 έσο
31/12/2017
283.863

1/1/2016 έσο
31/12/2016
180.340

82.320
2.005
69.390
(11.395)
119.808
262.128

52.299
14.533
(10.599)
192.966
249.198

3.25 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θαη κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο
κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρφλ θαηερφκελσλ ίδησλ κεηνρψλ.

Ποζά ζε Εςπώ
Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο
ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Δπξψ αλά κεηνρή)

31/12/2017
201.543

31/12/2016
128.041

7.300.000
0,0276

7.300.000
0,0175

4. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο
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Ποζά ζε Εςπώ
Τπνρξεψζεηο
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηειέζεσο
ζπκβάζεσλ

31/12/2017

265.106

31/12/2016

290.594

- Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

5. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Καηά ηελ 31/12/2017 ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία (ρνλδξηθψο θαη ιηαληθψο) πξντφλησλ καζηίραο,
ινηπψλ πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο ην θχξην ελδηαθέξνλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πψιεζεο (ρνλδξηθψο - ιηαληθψο) θαη ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Οη γεσγξαθηθνί ηνκείο ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν θπξίσο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο (Διιάδα θαη Λνηπέο Υψξεο) θαη δηεπζχλνληαη απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. Ζ θχξηα ρψξα
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο είλαη ε Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ
έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 έρνπλ σο εμήο:
Πληρουόρηση κατά τομέα
A. ΥΟΝΓΡΗΚΔ - ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ
31/12/2017
Πεξίνδνο απφ 1/1 – 31/12

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ-πξντφλησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν πσιήζεσλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηφ θέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)

ΥΟΝΓΡΗΚΔ
ΠΩΛΖΔΗ

ΛΗΑΝΗΚΔ
ΠΩΛΖΔΗ

8.132.288
266.612
8.398.900

1.827.260
3.385
1.830.645

Λεηηνπξγηθφ θέξδνο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο

31/12/2016
ΤΝΟΛΟ
9.959.548
269.997
10.229.545
(7.595.056)
2.634.489
(2.037.225)
(322.936)
37.636

ΥΟΝΓΡΗΚΔ ΛΗΑΝΗΚΔ
ΠΩΛΖΔΗ ΠΩΛΖΔΗ
8.073.509
168.516
8.242.025

1.683.463
4.237
1.687.700

311.964
(28.101)
283.863
(82.320)
201.543

ΤΝΟΛΟ
9.756.972
172.753
9.929.725
(7.299.641)
2.630.084
(2.113.608)
(332.863)
38.363
221.976
(41.637)
180.339
(52.299)
128.041

Β. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ
Πεξίνδνο απφ 1/1 – 31/12

ΔΛΛΑΓΑ

31/12/2017
ΛΟΗΠΔ
ΥΩΡΔ

ΤΝΟΛΟ

ΔΛΛΑΓΑ

31/12/2016
ΛΟΗΠΔ
ΥΩΡΔ

ΤΝΟΛΟ

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο πξντφλησλ
Πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ & άρξεζηνπ
πιηθνχ

7.169.238
509.718
462

2.217.841
56.681
5.607

9.387.079
566.399
6.069

7.455.657
462.245
11

1.744.403
93.422
1.234

9.200.060
555.667
1.245

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν πσιήζεσλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηφ θέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)
Λεηηνπξγηθφ θέξδνο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο

239.142
7.918.560

30.856
2.310.985

269.998
10.229.545
(7.595.056)
2.634.489
(2.037.225)
(322.936)
37.636
311.964
(28.101)
283.863
(82.320)
201.543

63.453
7.981.366

109.300
1.948.359

172.753
9.929.725
(7.299.641)
2.630.084
(2.113.608)
(332.863)
38.363
221.976
(41.637)
180.339
(52.299)
128.041

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο θαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άυια πάγηα πνπ αθνξνχλ ηηο
πσιήζεηο ήηαλ ηα αθφινπζα:
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Ποζά ζε Εςπώ
Eλεξγεηηθφ
Τπνρξεψζεηο
Ίδηα θεθάιαηα

1/131/12/2017
9.749.698
5.412.508
4.337.190

1/131/12/2016
9.252.445
5.116.798
4.135.647

259.439

218.908

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άυια πάγηα
(εκεηψζεηο 3.1 θαη 3.2)

6. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε

i) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
ii) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
iii) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε
iv) Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε
v) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

1/1-31/12/2017
122.291
233.285
60.600

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

13.843

10.200

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

200.274

56.421

6.235.732

5.485.514

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

vi) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
vii) Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
πλαιιαγέο κε Δλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ
i) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
ii) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

iii) Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε

3.540.245

iv) Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε

3.197.906

7. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
- Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2010.
- Δπεηδή ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξίζεη νξηζκέλεο δαπάλεο, είλαη πηζαλφ λα επηβιεζνχλ
πξφζζεηνη θφξνη γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2010 πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ην ιφγν
απηφ, ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ζρεηηθή πξφβιεςε ζπλνιηθνχ χςνπο € 20.000 .
- Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο (ε Δηαηξεία δελ δηαζέηεη
ηδηφθηεηα αθίλεηα).

8. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
- Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31/12/2017, πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
Υίνο, 27 Απξηιίνπ 2018

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ Γ.

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΑΓΚΑ
Α.Σ. ΑΒ 651187

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΗΩΑΝΝΖ Α. ΜΑΝΓΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Κ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΑΓΖ ΔΛΠΗΓΑ Η. ΚΡΟΜΜΤΓΑ
Α.Σ. ΑΖ 933710
Α.Σ. AB 651199
Α.Σ. ΑΕ 934961
Αξ. Αδείαο 15120 - Α΄ ΣΑΞΖ
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Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΒΔΔ
επί ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2017
πεξίνδνο 01.01.2017 - 31.12.2017
πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ
Κχξηνη Μέηνρνη,
χκθσλα κε ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο
θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2017 – 31/12/2017 θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ επφκελε ρξήζε
01/01/2018 – 31/12/2018. Οη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017 παξνπζηάδνληαη
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), φπσο απηά ηζρχνπλ γηα
ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Α. Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν
Ζ MEDITERRA είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ θαη απφ ηελ ίδξπζε
ηεο ην 2002 απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κεραληζκφ πξνβνιήο θαη marketing ηεο Υηψηηθεο Μαζηίραο.
ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο ε εηαηξεία αλαπηχζζεη ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθήο θαη
ρνλδξηθήο πψιεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ έδξα ηεο
ζηε Υίν.
Ζ πιένλ πξνβεβιεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ηα θαηαζηήκαηα mastihashop πνπ έρνπλ
πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνβνιήο αλππνιφγηζηεο αμίαο ζηελ ππφζεζε ηεο Μαζηίραο Υίνπ θαη δεθάδεο
δηαθξίζεηο ζηελ εηαηξεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηδέα, ηε κάξθα, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηλνηνκία.
Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ηδξπηηθψλ ηεο ζθνπψλ ε εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη έλα ζχλζεην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζπλδπάδεη δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο, παξαγσγήο, έξεπλαο & αλάπηπμεο,
κε ηα ζηνηρεία κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο λα αθήλνπλ έληνλν ην απνηχπσκα ηνπο ζηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηεο. ηα πιαίζηα απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη κε πξνζήισζε ζηελ εμσζηξέθεηα, ηε
ζπλεξγαζία θαη ηελ θαηλνηνκία, ε εηαηξεία έρεη απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ίδξπζε
ζπλδεκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Ζ εηαηξεία ζήκεξα δηαηεξεί ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο:
 MASTIHA DAMLA SAKIZ (εηαηξεία δηαλνκήο πξντφλησλ καζηίραο ζηελ Σνπξθία, 25%,
2016)
 ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΣΗΥΑ ΑΔ (Δξεπλεηηθφ Κέληξν ζηε Υίν, 36%, 2017)
 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΔ (εηαηξεία κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο,
65%).
Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή
ζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ εηαηξηθψλ
πφξσλ. Δηδηθφηεξα ε εηαηξεία έρεη ηε δηαλνκή ησλ παξαθάησ πξντφλησλ (καξθψλ):
 Μαζηίρα Υίνπ(Διιάδα)
 Σζίθια ΔΛΜΑ(Διιάδα)
 Παξά-θαξκαθεπηηθά πξντφληα Art of Nature
 Καιιπληηθά mastihacare
 Ληθέξ καζηίραο ENOSIS & KENTOS
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ηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο
ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ηεο
Σνπξθίαο θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ε δηαλνκή ησλ παξά-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ MASTIHA
Art Of Nature.
Δηαηξηθέο εκεξνκελίεο ζηαζκνί















Ηνχιηνο 2002: Ίδξπζε ηνπ 1νπ mastihashop ζηελ Διιάδα.
Ηνχληνο 2005: Ζ Attica Ventures κέηνρνο ηεο Mediterra S.A.
Μάξηηνο 2006: Φεθίδεηαη σο κία εθ ησλ 15 πιένλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα.
επηέκβξηνο 2006: Ίδξπζε ηνπ 1νπ θαηαζηήκαηνο mastihashop ζην εμσηεξηθφ.
Γεθέκβξηνο 2006: Ζ νηθνγέλεηα ΣΑΚΟΤ κέηνρνο ηεο Mediterra S.A.
Ηαλνπάξηνο 2007: Ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο ζηε Υίν.
Μάηνο 2007: Rising Star 2007 ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ Retailer.
Φεβξνπάξηνο 2008: Υξπζφο Ήιηνο ζηα Superbrands.
Φεβξνπάξηνο 2008: Δίζνδνο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υ.Α.Α.
επηέκβξηνο 2011: Αλάιεςε δηαλνκήο ηζίθιαο ΔΛΜΑ.
Μάηνο 2012: Ίδξπζε ηνπ 1νπ θαηαζηήκαηνο mastihashop ζηε Μ.Αλαηνιή.
Οθηψβξηνο 2015: Λαλζάξηζκα ηεο ζεηξάο πξντφλησλ Art Of Nature.
Ηνχληνο 2016: πκκεηνρή ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο Mastiha Damla Sakiz S.A. ζηελ
Σνπξθία.
Γεθέκβξηνο 2017: πκκεηνρή ζηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Μαζηίραο ΑΔ ζηε Υίν.

Β. Αξρέο δηνίθεζεο θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
- Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε, ηα νπνία
εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη θαη' απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ
έδξα ηεο εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο απαηηνχλ θαη
αθφκε θάζε θνξά πνπ ν Πξφεδξνο ή απηφο πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη ή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θξίλεη
απηφ ζθφπηκν.
- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο. Γηθαηνχηαη λ'
απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη φηαλ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ
εθπξνζσπεί ηελ νιφηεηα ησλ κεηφρσλ. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο, ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο
κεηφρνπο, αθφκε θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη
πάληνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε.
- Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ειέγρεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία είλαη νξγαλσκέλεο θαη
ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ λα αλαιχζεη θαη λα επηβεβαηψζεη
ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή, ηελ νξζφηεηα, ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ηε
ζθνπηκφηεηά ηνπο πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο.
- Ζ Γηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα Business Units θαη ηέζζεξα
Σκήκαηα Τπνζηήξημεο. Σα Γξαθεία Λεηηνπξγίαο (ΓΛ) απνηεινχλ ηηο κηθξφηεξεο εηαηξηθέο
ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα Business Units θαη ηα Σκήκαηα Τπνζηήξημεο.
- Γηα ηελ θαιή, δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγνχλ 2 νκάδεο εξγαζίεο,
κε εθπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, σο ζπκβνπιεπηηθά πξνο ην Γ φξγαλα. Οη νκάδεο απηέο
είλαη:
- Οκάδα Δηαηξηθήο Πξνζηαζίαο
- Οκάδα Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο
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- Ζ εηαηξηθή δνκή αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ην παξαθάησ νξγαλφγξακκα:

Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN ISO 9001:2015
θαη ζχζηεκα HACCP ζχκθσλα κε ην πξφηππν Codex Alimentarius Annex to CAC/RCP 1-1969,
REV.4, κε βάζε ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη /δηαζθαιίδεη :
 Σελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.
 Σηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
 Σελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ή αμηνπνίεζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ επθαηξηψλ θαζψο θαη
ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (δηαρείξηζε θξίζεσλ).
 Σελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο.
 Σελ παξαθνινχζεζε, κέηξεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε.
 Σελ ηαπηνπνίεζε θαη ηρλειαζηκφηεηα.
 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
 Σελ εθαξκνγή /ζπκκφξθσζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ
Γ. Κίλδπλνη
Ζ εηαηξεία δελ εκθαλίδεη εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Οη θαλφλεο ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο πξνκεζεπηέο εμαζθαιίδνπλ ζηελ εηαηξεία αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ελαιιαθηηθέο επηινγέο, επειημία
θαη πνηφηεηα αγαζψλ. Ζ εηαηξεία ζπλεζίδεη, ηδηαίηεξα κε ηνπο ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο, λα
επηθπξψλεη γξαπηψο ηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο.
Οη πξννπηηθέο ηεο καζηίραο Υίνπ είλαη επνίσλεο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα. Με ππνζήθε
ηα επξήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα
επελδχεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ζηε δηαλνκή παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
ζηελ Διιάδα αιιά θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. Ζ εηαηξεία επειπηζηεί φηη, παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ αζηάζεηα ζηε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο
ηζηνξηθέο αγνξέο ηεο καζηίραο), ζα μεπεξάζεη κε επηηπρία απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν.
2. ΔΡΓΑΗΑΚΑ & ΔΒΑΜΟ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ
Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο πνιηηηθήο ίζσλ επθαηξηψλ θαη
ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο φισλ ζηελ εξγαζία, κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη λένη, ε
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα εηαηξηθά δεηήκαηα θαη ην πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ
χςηζηεο εηαηξηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Σα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ γίλνληαη απνιχησο ζεβαζηά θαη
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ππάξρεη θιίκα εξγαζηαθήο εηξήλεο. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο δελ πεξηνξίδνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί ηερληθφ αζθαιείαο.
Ζ εηαηξεία, αμηνινγψληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα σο ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ πγηή θαη
δεκηνπξγηθή αλάπηπμε ηεο, εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζε λέεο δεμηφηεηεο κε ζεκηλάξηα ζην
αληηθείκελν εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη εηήζηα ε Γηνίθεζε. Ζ εηαηξεία, κε
ζηφρν νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ λα θζάζνπλ ζην 50% ηνπ πξνζσπηθνχ, απνθάζηζε ην 2016 ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο. Μέρξη ζήκεξα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ή ρξεκαηνδνηείηαη ην
θφζηνο 3 εξγαδνκέλσλ ελψ ην θζηλφπσξν ηνπ 2018 είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη ηέηαξην
κεηαπηπρηαθφ.
Σν πξνζσπηθφ αμηνινγείηαη ζπλερψο απφ ηνπο αξκφδηνπο δηεπζπληέο θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο
εθηηκψληαη απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηηο ελδερφκελεο πξναγσγέο, απμήζεηο κηζζψλ, κεηαθηλήζεηο
ππαιιήισλ. Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο είλαη εληαγκέλν ζε πξφγξακκα ηδησηηθήο
αζθάιηζεο επηθνπξηθά ηεο Γεκφζηαο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ ε εηαηξεία έρεη ζέζεη ζε
πξνηεξαηφηεηα θαη παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ηνπο είλαη ηα παξαθάησ:
Τγεία θαη αζθάιεηα.
Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε.
πλζήθεο εξγαζίαο.
Αλζξψπηλα θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά θαη πξνβαίλεη ζε αλαζθνπήζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα
ηα παξαπάλσ ζέκαηα, έηζη ψζηε λα κεηψλεη ηπρφλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πξνζσπηθφ ηεο.
Με ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε
καθξνπξφζεζκν επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε εηαηξεία κεξηκλά γηα ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη
ελεκέξσζή ηνπ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη επθαηξίεο εμέιημεο. Οη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε
νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.
3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
- Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ηεξεί ηε λνκνζεζία ζρεηηθά
κε ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
- Γηα ηελ πξφιεςε νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζεο ζην πεξηβάιινλ αμηνινγεί φινπο ηνπο
αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο θαη ζεζπίδεη ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέηξα.
- Ζ επηρείξεζε γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηεο, έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ
εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΔ.
- Ζ εηαηξεία είλαη Υνξεγφο ηεο κεγαιχηεξεο εζεινληηθήο πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο
ΗΧΝΗΑ ζηε Νφηηα Υίν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο έρεη αγνξαζηεί ππξνζβεζηηθφ φρεκα.
- Ζ επηρείξεζε δελ παξάγεη πξάζηλα πξντφληα.
4. ΚΟΗΝΩΝΗΑ
Σν φξακα ηεο εηαηξείαο είλαη, κε βάζε ηηο εζηθέο αξρέο θαη ηηο νξζέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, λα
ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, δεκηνπξγψληαο θαη
απνδίδνληαο αμία ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ελψ παξάιιεια λα ππνζηεξίδεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηεο
πνπ έρνπλ αλάγθε.
Γεδνκέλνπ ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνλ πλεηαηξηζκφ ηεο Μαζηίραο, βξίζθεηαη ζπλερψο θνληά
ζηελ θνηλσλία, ππνζηεξίδνληαο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Έρεη αλαπηχμεη έλα πνιπεπίπεδν ζρέδην
δξαζηεξηνπνίεζεο, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ
αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο
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αλαγλσξηζκέλνπο γηα ην έξγν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ.
ην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ε εηαηξία ζπκκεηέρεη ελεξγά δίλνληαο ρνξεγίεο ζε
ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, ζπιιφγνπο, αζιεηηθά ζσκαηεία, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, επηζηεκνληθέο
δξάζεηο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ηα 10.000 επξψ.
Ζ δξάζε ηεο εηαηξείαο έρεη ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή δηάζηαζε γηα ην λεζί ηεο Υίνπ αθνχ κέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εληζρχεη πάλσ απφ 35 ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πξνσζψληαο θαη πξνβάιινληαο πάλσ
απφ 150 δηαθνξεηηθά πξντφληα κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ mastihashop ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ.
5. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΓΟΔΗ
Α. Αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ ηνπ 2017
Σν 2017 ππήξμε ρξνληά ζηαζκφο γηα ηελ εηαηξεία, θαζψο γηφξηαζε ηα 15 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο.
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απηήο ε εηαηξεία θαηέγξαςε θέξδε πξν θφξσλ 284.000 € έλαληη 180.000 €
ηνπ 2016, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 58%. Γηα 7ε ζπλερφκελε ρξνληά ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεη ζεηηθνχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο παξά ην αληίμνν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζδνθά βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζην κέιινλ, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο θπξίσο ησλ εμαγσγηθψλ ηεο επηδφζεσλ.
ηε ρξήζε ηνπ 2017 νη πσιήζεηο ηζίθιαο εηζέθεξαλ ην 27% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο
θαη νη πσιήζεηο θαηαζηεκάησλ mastihashop ην 37%. Οη εμαγσγέο ηεο εηαηξείαο, γηα κηα αθφκε
ρξνληά παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 24% ζπκκεηέρνληαο κε πνζνζηφ 22% ζην ζπλνιηθφ θχθιν
εξγαζηψλ ηεο. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο, παξά ηε δεηλή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, έθιεηζαλ
κε αχμεζε 8,5% ελψ ην κεξίδην ηεο ηζίθιαο ΔΛΜΑ, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξείαο αλήιζε ζε 7,6%. Αμηνζεκείσηε αθφκε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε
ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ν εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο (κφιηο 226.000 €).
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε δεθάδεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ελψ ζπκκεηείρε ζε δηεζλείο εθζέζεηο ζηε Ρσζία, ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη ζηα Ζ.Α.Δ θαη ηε ανπδηθή Αξαβία.
Δπίζεο εληφο ηνπ 2017 ε εηαηξεία :
 Πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε mastihashop & café, κε ζπκθσλία franchise, ζηελ πεξηνρή ηνπ
Καηάξ (Οθηψβξηνο 2017).
 Τπέγξαςε ζπκθσλία δηαλνκήο κε ηελ εηαηξεία COMMUNITY PHARMACY ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ καζηίραο MASTIHA Art of Nature θαη ησλ θαιιπληηθψλ ηεο
ζεηξάο mastihacare ζην Καηάξ (Ηνχιηνο 2017).
 Τπέγξαςε ζπκθσλία δηαλνκήο κε ηελ εηαηξεία DELTA MEDICAL EST
ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ καζηίραο MASTIHA Art of ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
(επηέκβξηνο 2017).
 Τπέγξαςε ζπκθσλία δηαλνκήο ησλ παξά-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ καζηίραο MASTIHA
Art of Nature ζηε ανπδηθή Αξαβία. Ζ ζπκθσλία ππνγξάθεθε ην Ννέκβξην 2017 ζηελ
Σδέληα κε ηελ 4ε ζε κέγεζνο ζηε ρψξα, εηαηξεία δηαλνκήο θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ JAM
JOOM. Ζ έλαξμε ηεο δηαλνκήο ηνπνζεηείηαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2018 θαη απνηειεί ηε
πξψηε ζπκθσλία πνπ αθνξά ζηε δηαλνκή ησλ παξά-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ καζηίραο
ζηνλ Αξαβηθφ Κφιπν ελψ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο είλαη ζηε θάζε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο κε άιιεο
δχν ρψξεο ζηελ πεξηνρή.
 πκκεηείρε κε πνζνζηφ 36% ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΣΗΥΑ
ΑΔ κε έδξα ηε Υίν (Γεθέκβξηνο 2017).
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Ζ εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξνζέζεζε άιιεο 2 δηαθξίζεηο ζην πινχζην ηζηνξηθφ ηεο,
πνπ επηβξαβεχνπλ ηε ζπλνιηθή ηεο πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο καζηίραο
Υίνπ:
 Νέα ζπζθεπαζία masithashop - θαξακέιεο κε καζηίρα ζθιεξέο / toffee, ρξπζφ βξαβείν ζηα
Packaging Awards 2017.
 Nέα ζπζθεπαζία mastihashop - ηζάη πξάζηλν κε καζηίρα & ηζάη καχξν κε καζηίρα, αζεκέλην
βξαβείν ζηα Packaging Awards 2017.
εκαληηθφ ξφιν ζηηο εηαηξηθέο επηδφζεηο ηνπ 2017 απνηέιεζαλ ηα 24 λέα πξντφληα πνπ ε εηαηξεία
θπθινθφξεζε, ηεξψληαο ηελ πάγηα πνιηηηθή ηεο γηα ζπλερή αλαλέσζε ηνπ πξντνληηθνχ ηεο
ραξηνθπιαθίνπ.
Β. Δηαηξηθά Απνηειέζκαηα
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2017 δηακνξθψζεθε ζηα € 10.229.545 έλαληη €
9.929.726 ηεο ρξήζεο 2016 ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3%. Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο 2017 δηακνξθψζεθαλ ζε €
502.195 έλαληη € 402.380 ηεο ρξήζεο 2016. Σα θέξδε πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο 2017 αλήιζαλ ζε €
283.863 έλαληη € 180.340 ηεο ρξήζεο 2016. Σα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ηεο ρξήζεο 2017 αλήιζαλ ζε
€ 201.543 έλαληη € 128.041 ηεο ρξήζεο 2016.
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ
θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα Υξήζεσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2017.
Γ. Πξννπηηθέο
Ζ εηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαη ην 2018 ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ εηαηξηθψλ κεγεζψλ θαη απνηειεζκάησλ πξνο φθεινο ησλ
κεηφρσλ ηεο θαη ησλ καζηηρνπαξαγσγψλ ηεο Υίνπ. κσο εθηφο ησλ ηαθηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηδηαηηέξσο
θάπνηεο απφ απηέο πνπ αλακέλεηαη λα εηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε πξνζπάζεηα επφδσζεο ησλ εηαηξηθψλ
ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ. Οη δξάζεηο απηέο είλαη:
 Δπέθηαζε ηεο κάξθαο ΔΛΜΑ.
 Δπηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή: πξνηεξαηφηεηα ζηα social media.
 Πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ζηε Σνπξθηθή αγνξά.
 Δκβάζπλζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ.
 Μεηαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ζην Κέληξν Έξεπλαο Μαζηίραο.
 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη εηαηξηθέο πξσηνβνπιίεο.
Σέινο αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ζχκβαζε δηαλνκήο κε ηελ εηαηξεία PHYTOITALIA ησλ παξάθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ καζηίραο MASTIHA Art of Nature ζηελ Ηηαιία.
Γ. Δπηπιένλ πιεξνθφξεζε
- Ζ επηρείξεζε θηλείηαη ζηνρεπκέλα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ζε ηξία επίπεδα:
 Οξγαλσηηθφ
 Πνηφηεηα πξντφλησλ
 Οηθνλνκηθά κεγέζε
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Καη ζηα ηξία απηά επίπεδα ε αλάπηπμε είλαη ζπλερήο θαη επηβεβαηψλεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο.
-

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.

- Σα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη:
Mastihashop_Υίνο (Λ.Αηγαίνπ 36)
Mastihacafe_Υίνο ( Λ.Αηγαίνπ 36)
Mastihacafe_Υίνο (Ππξγί εληφο ηνπ Μνπζείνπ Μαζηίραο)
Mastihashop_Αζήλα (Παλεπηζηεκίνπ 6 & Κξηεδψηνπ χληαγκα)
Mastihashop_Αεξνδξφκην (Γηεζλέο Αεξνδξφκην Αζελψλ)
Παληνπσιείν_ Αεξνδξφκην (Γηεζλέο Αεξνδξφκην Αζελψλ)
Mastihashop_Μαξνχζη (εληφο καηεπηεξίνπ ΜΖΣΔΡΑ)
Mastihashop_Θεζζαινλίθε (Βνγαηζηθνχ 12)
Γξαθεία Αζήλαο (Δπξπδάκαληνο 11 Ν.Κφζκνο)

Αθξηβέο αληίγξαθν
απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Υίνο, 27 Απξηιίνπ 2018

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..
Κσλζηαληίλνο Αγθάο

ΒΔΒΑΗΩΖ
Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 7 ζειίδεο είλαη
απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 30 Απξηιίνπ 2018.
Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2018

ΓΔΩΡΓΗΟ-ΚΩΣΑ Γ. ΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. ΟΔΛ 20671

Σσνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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