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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα 

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2017. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν 

χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους 

κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών 

χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία καθώς και παράθεση 

στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη 

χρήση. 

 

 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασαν τα παρακάτω οικονομικά 

αποτελέσματα τα οποία αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 ως την 31 Δεκεμβρίου 2017: 

 

Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στο ποσό 

των € 30.630 και € 18.744 αντίστοιχα. 

 

Αποτελέσματα μετά από φόρους  

 

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, 

ανήλθαν σε ζημιά € 811 και € 1.608 αντίστοιχα κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων 

και ιδιαίτερα της επίδρασης από την επιβολή του ειδικού φόρου.  

 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 

Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2016 στο ποσό των € 1.090 και € 267 αντίστοιχα. 
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Καθαρή Θέση 

 

Η καθαρή θέση των μετόχων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη χρήση, ανήλθε 

σε € 13.127 και € 15.158 αντίστοιχα. 

 

B. Αριθμοδείκτες 

 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2017, σας παραθέτουμε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες τους οποίους 

χρησιμοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας για την παρακολούθηση της ρευστότητας και της 

αποδοτικότητάς της: 
 

Αριθμοδείκτης Τύπος 2017 2016 

        

Γενική Ρευστότητα 

Διαθέσιμα + 

Απαιτήσεις + 

Αποθέματα 83,76% 102,60% 

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

        

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Μικτά Κέρδη 

Χρήσεως 
23,72% 41,13% Καθαρές 

Πωλήσεις 

Χρήσεως 

        

Διάρθρωση Κεφαλαίων 

Ίδια Κεφάλαια 

28,31% 29,45% Συνολικά 

Κεφάλαια 

        

Κάλυψη Τόκων 

Καθαρά 

Κέρδη/(Ζημίες) 

προ Φόρων και 

Τόκων και 

Αποσβέσεων 

70,84% 266,88% 

Σύνολο Τόκων 

        

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

Κόστος 

Πωλήσεων 9,89 2,97 

Μέσο Απόθεμα 

        

Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή 

Σύνολο Καθαρών 

Κερδών/(Ζημιών) 

Χρήσεως (0,13) 0,07 

Μέσος Αριθμός 

Μετοχών 
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Γ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία προχώρησε σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της Εμπορικής 

της Διεύθυνσης ενισχύοντας το ανθρώπινό της δυναμικό και την τεχνολογικής της υποδομή με 

σκοπό της διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, υλοποίησε μέρος 

του προγράμματος εκσυγχρονισμού του εργοστασίου της στην Αταλάντη όπου ολοκληρώθηκαν 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την στέγαση της νέας σύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης και των 

νέων αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας. 

 

Επίσης, κατά το οικονομικό έτος 2018, η Εταιρεία ανέπτυξε το προϊόν εζα Fine Lager και για το 

σκοπό αυτό δαπάνησε ποσά ύψους €2.104 σε επίπεδο Ομίλου και €1.083 σε επίπεδο Εταιρείας. 

Αναφορικά με τα ποσά αυτά, εκτιμάται ότι τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα εισρέουν στην 

Εταιρεία για χρονικό διάστημα δέκα ετών. 

 

Πέραν των ανωτέρων κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δε συνέβη οποιοδήποτε σημαντικό 

γεγονός η επίδραση του οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Δ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 

συντάξεως της παρούσας εκθέσεως διαχειρίσεως 

 

Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία και η θυγατρική της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. 

Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε 

ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Ε. Προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας  

 

O Όμιλος και η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και 

διανομή προϊόντων ζύθου όπως έκανε μέχρι σήμερα, προσδοκώντας στα επόμενα έτη σημαντική 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. Η στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα Ελληνικά 

προϊόντα τα τελευταία χρόνια αναμένεται να επιδράσει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή και 

αναμένεται διεύρυνση του μεριδίου αγοράς με μεγάλη βελτίωση, από το 2018, στην κερδοφορία 

της Εταιρείας και στο μικτό περιθώριο κέρδους.  
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ΣΤ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2017 και μέχρι σήμερα διατηρεί ένα υποκατάστημα στο νομό Αττικής. 

 

Z. Εργασιακά Θέματα 

 

Η Εταιρεία, δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό 

ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει 

όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. 

 

Η. Περιβαλλοντικά Θέματα 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή 

πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο 

που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων της. 
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Θ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες – διαχείριση κινδύνων  

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας τους αφήνουν εκτεθειμένους σε ποικίλους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 

ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των 

χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις 

επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων οι πολιτικές 

του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων 

αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία 

με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς, αρχές για 

τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές, 

όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, με τη χρησιμοποίηση κυρίως 

μη χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεων υπερβάλλουσας ρευστότητας. 

 

(α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που 

σχετίζεται με ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από 

μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 

 

Η Εταιρεία και η θυγατρική της δεν έχουν σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε 

νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός 

κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.  

 

Αναφορικά με τις μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό 

του λειτουργικού, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό 

διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών.  

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών και των αναλωσίμων που 

επεξεργάζεται. Αναγνωρίζοντας το εν λόγω κίνδυνο, η διοίκηση επιδιώκει την σύναψη 

μακροχρόνιων συμβάσεων συνεργασίας για τον περιορισμό ενδεχόμενων δυσμενών 

διακυμάνσεων του κόστους αγοράς των εν λόγω υλικών.  
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(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι 

υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο 

ταμειακών ροών επιτοκίου, o οποίος αντισταθμίζεται μερικώς από προθεσμιακές καταθέσεις σε 

διάφορα επιτόκια.  

 

Ο Όμιλος αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε μια δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια 

προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών 

θέσεων. Βασιζόμενος σε αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσμα 

μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για υποχρεώσεις οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, εάν το Euribor ήταν 1% υψηλότερο / χαμηλότερο, με όλες τις άλλες 

μεταβλητές να παρέμεναν σταθερές, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν κατά το ποσό 

των € 221 χαμηλότερα / υψηλότερα για τον Όμιλο και την Εταιρεία, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων / χαμηλότερων δαπανών για τόκους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. 

 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών.  

 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του 

πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.  

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες του Ομίλου και της 

Εταιρείας θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. H ύφεση στην οποία 

έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά 

ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών 

να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, 

η Διοίκηση θεωρεί ότι ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, καθώς 

υφίσταται σημαντική διασπορά των απαιτήσεων και επιπρόσθετα το τμήμα πιστωτικού ελέγχου του 

Ομίλου έχει θέσει αυστηρότερα κριτήρια αποδοχής πελατών ενώ απαιτήσεις από πελάτες της 

εσωτερικής αγοράς ασφαλίζονται μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ό Όμιλος χρηματοδοτεί τις λειτουργικές και τις επενδυτικές δραστηριότητες του με κεφάλαια που 

προέρχονται από σύναψη δανειακών συμβάσεων και από τη σύναψη χρηματοδοτικών συμβάσεων 

εκχώρησης απαιτήσεων.  

 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας του Ομίλου για 

να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές του ανάγκες, ενώ 

παράλληλα διατηρεί το αναγκαίο περιθώριο στην αχρησιμοποίητη δανειακή χρηματοδότηση μέσω 

συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και αλληλόχρεων δανειακών λογαριασμών, 

έτσι ώστε ο Όμιλος να μην υπερβεί τα όρια και τους όρους δανεισμού του.  

 

Ο Όμιλος επενδύει πλεονάζουσα ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς, καταθέσεις 

προθεσμίας, επιλέγοντας μέσα με την κατάλληλη διάρκεια ή επαρκή ρευστότητα για να παρέχει 

επαρκές περιθώριο, όπως καθορίζεται από τις ανωτέρω προβλέψεις. Κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, ο Όμιλος διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες λογαριασμούς ποσού € 1.240 (31 

Δεκεμβρίου 2016 ποσό € 1.938), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό, 

καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό του κατά το ποσό 

των € 2.402 (2016: θετικό 466). Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το κεφάλαιο κίνησης θα καταστεί 

και πάλι θετικό μέσω της οργανικής κερδοφορία του Ομίλου εντός της χρήσης 2018. Επιπλέον, η 

διοίκηση του Ομίλου έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 

απαιτούμενης ρευστότητας. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας, ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά 

που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 

 

Ο Όμιλος       

31.12.2017 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 10.827 11.197 100 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 54 65 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  3.910 1.445 0 

        

 Ο Όμιλος       

31.12.2016 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 7.423 7.151 820 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 51 118 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  10.466 1.909 0 
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Η Εταιρεία       

31.12.2017 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 9.076 11.197 100 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 54 65 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  3.089 1.420 0 

        

Η Εταιρεία       

31.12.2016 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 6.405 7.151 820 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 51 118 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  9.507 1.884 0 

 

 

(δ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές 

και άλλες κακόβουλες ενέργειες.  

 

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 

Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος 

κεφαλαίου. 

 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, ο Όμιλος πρέπει να προσαρμόσει 

το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές 

ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 

το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το 

συνολικό χρέος μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό 

χρέος.  

 

     Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016  31.12.2017 31.12.2016 

Συνολικός Δανεισμός   22.242 15.563   20.491 14.545 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα    (1.250) (1.950)   (940) (1.628) 

Καθαρό χρέος   20.992 13.613   19.552 12.917 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   13.074 13.623   15.158 16.514 

Σύνολο κεφαλαίου   34.067 27.236   34.710 29.431 

Συντελεστής μόχλευσης   61,62% 49,98%   56,33% 43,89% 
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Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 6.077, διαιρούμενο σε 6.077.344 

κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία.  

 

 

ΙΑ. Μερισματική πολιτική 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 

διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων 

και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί 

υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ελληνική 

εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή 

μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας, όπως 

εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από 

το μετοχικό κεφάλαιο πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών. 

 

β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 

πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις 

νέο. 

 

Την 21 Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία αποφάσισε να προτείνει την μη 

διανομή μερίσματος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018 

 

Πρόεδρος του  Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου  Διοικητικού Συμβουλίου  

 & Διευθύνων Σύμβουλος   
   

   

   
 

  
Αθανάσιος Συριανός  Νικόλαος Ζωγόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Λ.Κηφησίας 22 

Αθήνα, 15127 

Τηλέφωνα: [+30] 210 8228880 

Τηλέτυπο: [+30] 210  8228881 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΗ  

 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ» 

 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές 

και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ» 

και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ο Όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση καταχώρησε στα 

«Ασώματα Πάγια Στοιχεία», έξοδα χρήσης ποσού € 2 εκ περίπου, ως έξοδα ανάπτυξης 

τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης τους σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 με 

αποτέλεσμα τα Αποτελέσματα Χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξημένα. 
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Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή 

για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του 

Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 

της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη 

δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Λ.Κηφησίας 22 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές 

και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 

ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 

προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 

σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν 

βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε 

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη Διοίκηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Λ.Κηφησίας 22 
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 

είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για 

την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική 

μας γνώμη. 

 

• Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α 

του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές 

και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ 

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 156 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο: Αθανάσιος Συριανός: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθύνων Σύμβουλος  

 Νικόλαος Ζωγόπουλος: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Παντελής Οικονόμου: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Νικόλαος Κάππας: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Κυριάκος Ριρής: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ιωάννης Καρδασόπουλος: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Γρηγόριος Αντωνιάδης: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

   

Έδρα Εταιρείας:  Κυπαρίσσι Φθιώτιδας  

 35 200 

 Ελλάδα 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17626/14/Β/88/7 

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 

 Λεωφόρος Κηφισίας 22  

 151 25, Μαρούσι Αττικής 

 Ελλάδα 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

        Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    Σημ.   

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016 

                      

Πωλήσεις       30.630   27.575   18.744   30.502 

Κόστος πωλήσεων   7   (23.365)   (16.233)   (17.420)   (22.613) 

                      

Μεικτά κέρδη       7.265   11.342   1.323   7.889 

                      

Έξοδα διοίκησης   8   (1.965)   (1.612)   (1.562)   (1.229) 

Έξοδα διάθεσης   9   (8.066)   (7.520)   (2.556)   (2.971) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)   10   2.514   (206)   1.979   (108) 

                      

Κέρδη / (ζημιές) εκμετάλλευσης       (253)   2.004   (816)   3.581 

                      

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)   12   (1.539)   (1.132)   (1.362)   (1.054) 

                      

Kέρδη / (ζημιές) προ φόρων       (1.792)   872   (2.179)   2.527 

                      

Φόρος εισοδήματος   13   980   (422)   571   (465) 

                      

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)       (811)   450   (1.608)   2.061 

                           -          

Κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων       1.090   3.021   267   4.478 

                      

Κατανεμημένα σε:                      

Ιδιοκτήτες μητρικής       (800)   456   (1.608)   2.061 

Δικαιώματα μειοψηφίας       (11)   (5)   0   0 

                      

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε 

Ευρώ)                     

Βασικά   14   (0,1317)   0,0750   (0,2645)   0,3392 

Αμβλυμμένα       -   -   -   - 

                      

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών, 

βασικός και αμβλυμμένος                     

Βασικός   14   6.077.344   6.077.344   6.077.344   6.077.344 

Αμβλυμμένος       -   -   -   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 25 έως και την σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

        Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

        

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)       (811)   450   (1.608)   2.061 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)                     

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων                     

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)       0   0   0   0 
Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών 

εσόδων       0   0   0   0 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) (μετά 

από φόρους)       0   0   0   0 

Συνολικά έσοδα / (έξοδα)       (811)   450   (1.608)   2.061 

                      

Κατανεμημένα σε:                      

Ιδιοκτήτες μητρικής       (800)   456   -   - 

Δικαιώματα μειοψηφίας       (11)   (5)   -   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 25 έως και την σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

         Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    Σημ.   31.12.2017   31.12.2016   31.12.2017   31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                     

Μακροπρόθεσμο ενεργητικό                     

Ενσώματα πάγια στοιχεία   15   28.640   26.303   25.490   23.460 

Υπεραξία   16   83   83   0   0 

Ασώματα πάγια στοιχεία   16   2.233   306   1.229   238 

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς   17   491   491   491   491 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις   18   0   0   4.710   4.710 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   19   82   85   39   63 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση   13   2.443   807   980   88 

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού       33.972   28.074   32.938   29.049 

                      

Κυκλοφορούν ενεργητικό                     

Αποθέματα   20   2.363   5.467   1.989   1.689 

Εμπορικές απαιτήσεις   21   8.320   5.880   9.153   13.928 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις   22   456   5.108   140   719 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   23   1.250   1.950   940   1.628 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού       12.389   18.405   12.222   17.965 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       46.361   46.479   45.160   47.014 

                         -        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                     

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής                     

Μετοχικό κεφάλαιο   24   6.077   6.077   6.077   6.077 

Υπέρ το άρτιο   24   1.003   1.003   1.003   1.003 

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά   25   2.253   2.001   2.253   2.001 

Κέρδη εις νέο   26   3.741   4.541   5.825   7.433 

        13.074   13.623   15.158   16.514 

Δικαιώματα μειοψηφίας       52   63   0   0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       13.127   13.686   15.158   16.514 

                      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                     

Δάνεια   31   11.297   7.971   11.297   7.971 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  32  65   118   65   118 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   13   5.358   4.599   4.774   4.350 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού   28   279   256   227   213 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   29   1.445   1.909   1.420   1.884 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων       18.444   14.854   17.783   14.537 

                      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                     

Εμπορικές υποχρεώσεις   30   2.399   4.078   2.064   3.722 

Δάνεια   31   10.827   7.423   9.076   6.405 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  32  54   51   54   51 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι    0   0   0   0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    33   1.511   6.388   1.025   5.785 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων       14.791   17.939   12.219   15.963 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       46.361   46.479   45.160   47.014 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Ο Όμιλος 

  Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής     

      Τακτικό, Κέρδη /     Σύνολο 

  Μετοχικό Υπέρ το  και λοιπά (ζημιές)   Δικαιώματα ιδίων 

  κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά  εις νέο Σύνολο μειοψηφίας κεφαλαίων 

                

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2017 6.077 1.003 2.001 4.541 13.623 63 13.686 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 0 0 252 0 252 0 252 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 0 0 0 0 0 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης 0 0 0 (800) (800) (11) (811) 

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης 0 0 252 (800) (548) (11) (559) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017 6.077 1.003 2.253 3.741 13.074 52 13.127 

         

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016 6.077 1.003 1.900 4.086 13.066 68 13.135 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 0 0 101 0 101 0 101 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 0 0 0 0 0 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης 0 0 0 456 456 (5) 450 

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης 0 0 101 456 556 (5) 551 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016 6.077 1.003 2.001 4.541 13.623 63 13.686 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Η Εταιρεία 

      Τακτικό, Κέρδη / Σύνολο 

  Μετοχικό Υπέρ το  και λοιπά (ζημιές) ιδίων 

  κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά  εις νέο κεφαλαίων 

            

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2017 6.077 1.003 2.001 7.433 16.514 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 0 0 252 0 252 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 0 0 0 

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) χρήσης 0 0 0 (1.608) (1.608) 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 252 (1.608) (1.355) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017 6.077 1.003 2.253 5.825 15.158 

       

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016 6.077 1.003 1.900 5.371 14.351 

Έκδοση ομολογιακού δανείου 0 0 101 0 101 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 0 0 0 0 0 

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) χρήσης 0 0 0 2.061 2.061 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 101 2.061 2.162 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016 6.077 1.003 2.001 7.433 16.514 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

     Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017   

1.1. - 

31.12.2016 

                  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες                 

Κέρδη χρήσεως προ φόρων   (1.792)   872   (2.179)   2.527 

Προσαρμογές για:                 

                  

Αποσβέσεις   1.343   1.017   1.084   897 

Προβλέψεις   (72)   (1.140)   (30)   (1.336) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα   1.539   1.135   1.363   1.057 

Έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικοί τόκοι   (0)   (3)   (0)   (3) 

(Κέρδη) / Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων   27   355   26   354 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης   1.046   2.236   264   3.497 

                  

(Αύξηση)/Μείωση σε:                 

Αποθέματα   3.104   (4.377)   (300)   (668) 

Εμπορικές απαιτήσεις   (2.545)   (1.335)   4.818   (8.868) 

Λοιπές απαιτήσεις   3.161   (3.346)   579   (645) 

Αύξηση/(Μείωση) σε:                 

Εμπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)   (1.679)   2.999   (1.858)   2.014 

Λοιπές υποχρεώσεις   (3.889)   3.175   (5.264)   4.495 

Τόκοι πληρωθέντες   (1.500)   (1.137)   (1.323)   (1.057) 

Συναλλαγματικές διαφορές   0   (0)   0   (0) 

Ταμειακές εισροές / (εκροές) για λειτουργικές 

δραστηριότητες   (2.302)   (1.785)   (3.083)   (1.235) 

         

                  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες                 

Αγορές/πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 
στοιχείων   (5.435)   (1.912)   (3.931)   (1.731) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα   0   3   0   3 

Είσπραξη  / (πληρωμή) εγγυήσεων   3   (28)   24   (17) 

Ταμειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές 

δραστηριότητες   (5.432)   (1.937)   (3.906)   (1.746) 

                  

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες                 

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων   7.085   4.151   6.351   3.399 

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) χρηματοδοτικών μισθώσεων   (51)   (81)   (51)   (81) 

Ταμειακές εισροές / (εκροές) για 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες   7.034   4.070   6.301   3.318 

                  

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων   (700)   347   (689)   338 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης   1.950   1.603   1.628   1.291 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης   1.250   1.950   940   1.628 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό 

τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ (εφεξής η ‘Εταιρεία’) και οι θυγατρική της 

εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES AE (εφεξής ο ‘Όμιλος’) δραστηριοποιούνται τομέα της 

παραγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων ζύθου. 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 

162 και 92 εργαζόμενοι αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2016: 120 και 76 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα). 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές) για την χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

την 21 Ιουνίου 2018.  

 

 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (‘ΔΠΧΑ’) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες 

ΕΔΔΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρμόζεται για τις εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν βάσει της 

παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς και ειδικότερα βάσει της αρχής του ιστορικού 

κόστους, όπως τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων μέσων) στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή 

τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, 

αναφέρονται στη σημείωση 6.  

 

Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται 

σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω.  

 

 

3.1 Ενοποίηση 

 

Θυγατρικές  

 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις 

οποίες ο Όμιλος έχει την δικαιοδοσία να αποφασίζει για τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 

αρχές και που συνήθως αντιπροσωπεύει μία συμμετοχή με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ επί 

του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωμάτων 

ψήφου, τα οποία είναι άμεσα εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα, λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση στο κατά πόσον ο Όμιλος ελέγχει μια άλλη οντότητα. Ο Όμιλος εκτιμά την ύπαρξη 

ελέγχου όπου δεν έχει άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά μπορεί να κατευθύνει την 

πολιτική λειτουργίας και την χρηματοοικονομική πολιτική μέσω ουσιώδους ελέγχου. Ο ουσιώδης 

έλεγχος προκύπτει στις περιπτώσεις που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο 

Όμιλος σε σχέση με την διασπορά των ψήφων στους λοιπούς μετόχους, του επιτρέπει να 

κατευθύνει τις ακολουθούμενες πολιτικές. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από 

την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος.  

 

Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς χρησιμοποιείται για την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών του 

Ομίλου. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 

δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ημερομηνία της ανταλλαγής. To κόστος που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά καταχωρείται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων, 

υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία εξαγοράς.  

 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει δικαιώματα μειοψηφίας κατά την εξαγορά είτε στην εύλογη αξία είτε στην 

αναλογία των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Κάθε ενδεχόμενο κόστος που θα μεταφερθεί από τον Όμιλο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία εξαγοράς. Μετέπειτα αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου κόστους, το 

οποίο θεωρείται απαίτηση ή υποχρέωση, αναγνωρίζονται (σύμφωνα με το ΔΛΠ 39) είτε στο 

αποτέλεσμα είτε ως μεταβολή στα συνολικά έσοδα. Ενδεχόμενο κόστος που αναγνωρίζεται στα 

ίδια κεφάλαια δεν επαναμετράται και η μετέπειτα εκκαθάριση του γίνεται στα ίδια κεφάλαια.  
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Η διαφορά του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου του Ομίλου επί των 

αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, αναγνωρίζεται ως 

υπεραξία. Αν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές 

μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 

τροποποιηθεί όπου είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η συνοχή με τις αρχές που υιοθετήθηκαν 

από τον Όμιλο. 

 

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής (εταιρικές οικονομικές καταστάσεις), οι 

επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. 

 

 

3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν μετρηθεί με 

το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η οντότητα λειτουργεί (‘λειτουργικό 

νόμισμα’). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας 

της Εταιρείας.  

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών ή αποτίμησης όπου 

τα στοιχεία επιμετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των νομισματικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων στο κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’. 
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3.3 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους 

ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την 

ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν 

ζημιές απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή 

αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν είναι 

πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο θα εισρεύσουν στην 

Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του 

αντικαθιστάμενου τμήματος διαγράφεται.  

 

Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Η απόσβεση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται 

σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για την κατανομή του κόστους τους στις υπολειμματικές τους αξίες 

κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής: 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις  50 έτη  

Μηχανολογικός εξοπλισμός  50 έτη  

Μεταφορικά μέσα  15 έτη  

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  5-20 έτη  

Είδη εγγυοδοσίας (βαρέλια)  50 έτη 50 έτη  

 

Η υπολειμματική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 

 

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας 

του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 

της ανακτήσιμης αξίας. 

 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις με 

τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στο κονδύλι ‘Λοιπά έσοδα / (έξοδα)’ στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 
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3.4 Ασώματα πάγια στοιχεία 

 

(α) Υπεραξία 

 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά του κόστους μιας εξαγοράς και της εύλογης αξίας του 

μεριδίου του Ομίλου επί των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής 

που αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για 

απομείωση και παρουσιάζεται στο κόστος μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Οι ζημίες 

απομείωσης για υπεραξία δεν αντιστρέφονται. Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση μιας 

οντότητας περιλαμβάνουν και τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αφορούν την εταιρεία που 

εκποιήθηκε. 

 

Η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για τους σκοπούς του ελέγχου 

απομείωσης. Η κατανομή γίνεται με τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση επιχειρήσεων κατά 

την οποία διαπιστώθηκε η υπεραξία που προέκυψε, σύμφωνα με τους λειτουργικούς τομείς.  

 

(β) Έξοδα ανάπτυξης 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που αποδίδονται άμεσα στον σχεδιασμό και τη δοκιμή των αναγνωρίσιμων 

προϊόντων και που ελέγχονται από τον Όμιλο ή από την Εταιρεία, αναγνωρίζονται ως άυλα 

περιουσιακά στοιχεία όταν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το προϊόν, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση, 

(β) η Διοίκηση προτίθεται να ολοκληρώσει το προϊόν και να το χρησιμοποιήσει ή να το πωλήσει, 

(γ) υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το προϊόν, 

(δ) μπορεί να αποδειχθεί πως το προϊόν θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη, 

(ε) υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το προϊόν, και 

(στ) οι δαπάνες που οφείλονται στο προϊόν κατά την ανάπτυξή του μπορεί να επιμετρηθούν 

αξιόπιστα. 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Έξοδα ανάπτυξης που στο παρελθόν έχουν αναγνωριστεί ως δαπάνη δεν 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο σε μια μεταγενέστερη περίοδο. 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης προϊόντων που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο 

διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι τα 10 έτη. 
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(γ) Άδειες λογισμικού 

 

Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την απόκτηση 

και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η απόσβεση υπολογίζεται 

κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους που είναι τα 10 έτη. 

 

(δ) Εμπορικά σήματα 

 

Τα εμπορικά σήματα απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος. Τα εμπορικά σήματα που 

αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. Όλα τα εν λόγω ασώματα στοιχεία έχουν προσδιορισμένη διάρκεια 

ζωής και επομένως αποσβένονται κατά την διάρκειά της. Η απόσβεση υπολογίζεται 

χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο για την κατανομή του κόστους στο διάστημα της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. 

 

 

3.5 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιμη ζωή, όπως για παράδειγμα 

η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για απομείωση. Περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 

συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Μία ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης.  

 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες 

δημιουργίας ταμιακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για πιθανή 

αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

 

3.6 Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς 

 

Τα ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς προορίζονται για τη δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή 

κέρδους από την μεταπώλησή τους. Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο 

διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. 
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Τα ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζονται 

στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, 

αναμορφωμένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φυσική κατάσταση, την 

τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Αν η πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, 

ο Όμιλος εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως πρόσφατες τιμές σε λιγότερο 

ενεργής αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών.  

 

Οι τυχόν μεταβολές της εύλογης αξίας καταχωρούνται στο κονδύλι ‘Λοιπά έσοδα / (έξοδα)’ στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

 

3.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

3.7.1 Ταξινόμηση 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατατάσσουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην 

κατηγορία ‘δάνεια και απαιτήσεις’. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησαν 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. 

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι  

μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία 

ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται στα κονδύλια ‘Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις’, ‘Εμπορικές απαιτήσεις’, 

‘Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις’ και ‘Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ της κατάστασης 

οικονομικής θέσης.  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν κατέχουν επενδύσεις που ταξινομούνται ως : (α) Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, (β) επενδύσεις 

που διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους και (γ) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. 
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3.7.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά 

την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία ή/και ο Όμιλος 

δεσμεύονται να αγοράσουν ή να πωλήσουν το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και το κόστος της συναλλαγής 

εγγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτιμώνται στη συνέχεια στην εύλογη 

αξία. Αναφορικά με τα δάνεια και τις απαιτήσεις, η μεταγενέστερη αποτίμηση γίνεται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

 

3.8 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 

δικαίωμα συμψηφισμού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης 

του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

 

 

3.9 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση. Ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί 

απομείωση αξίας και προκύπτουν ζημίες απομείωσης μόνον όταν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις απομείωσης της αξίας του ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν 

μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζημιογόνο γεγονός) και εκείνο το 

ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και  η Εταιρεία για να καθορίσουν ότι υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης περιλαμβάνουν:  
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(α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη,  

(β) παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις πληρωμές τόκου ή κεφαλαίου,  

(γ) η Εταιρεία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσχέρεια 

του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωμα υπαναχώρησης που ο δανειστής σε 

διαφορετική περίπτωση δεν θα εξέταζε, 

(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε σημαντική 

αναδιοργάνωση, 

(ε) η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω 

οικονομικών δυσχερειών, ή 

 

(στ) εμφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές 

ταμιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την 

αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η μείωση δεν μπορεί ακόμα να 

προσδιοριστεί με τα επιμέρους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, και (ii) 

εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση 

των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν το κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης.  

 

Το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας 

μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

 

Εάν ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την μέτρηση της ζημίας 

απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση. Στην 

πράξη, η Εταιρεία μπορεί να μετρά την απομείωση ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας μία εμφανή 

αγοραία τιμή.  

 

Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί να 

συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της απομείωσης (όπως η 

βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της ζημίας 

απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.10 Αποθέματα  

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο μέσου σταθμικού κόστους. Το 

κόστος των έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη περιλαμβάνει τις δαπάνες 

σχεδιασμού, πρώτων υλών, την άμεση εργασία, τις άμεσες δαπάνες και συναφή γενικά έξοδα 

παραγωγής (βάσει της κανονικής λειτουργικής ικανότητας). Στο κόστος των αποθεμάτων δεν 

περιλαμβάνεται το κόστος δανεισμού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων, των 

ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών, μείον τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι 

αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών 

είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Απομείωση 

της αξίας για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα γίνεται όταν είναι απαραίτητο. 

 

 

3.11 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εμπορεύματα που πωλούνται ή υπηρεσίες 

που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των ποσών αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της 

επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη), έχουν ταξινομηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, 

ταξινομούνται στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση. 

 

 

3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις 

όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών μηνών 

ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 

3.13 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την έκδοση 

νέων μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια αφαιρουμένου του 

σχετικού φόρου εισοδήματος. 
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3.14 Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά 

τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις ταξινομούνται 

ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός ενός έτους 

ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, εφόσον είναι 

μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

 

3.15 Δάνεια  

 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων της 

συναλλαγής. Τα δάνεια αποτιμώνται στη συνέχεια στο αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε διαφορά 

μεταξύ της είσπραξης (καθαρή από τα έξοδα της συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την χρονική διάρκεια του δανεισμού με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη δημιουργία των δανειακών διευκολύνσεων αναγνωρίζονται 

ως κόστος συναλλαγής του δανείου στο βαθμό που είναι πιθανό ότι το σύνολο ή μέρος των δανείων 

θα χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των εν λόγω αμοιβών στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων αναβάλλεται μέχρι την χρησιμοποίηση των δανείων.  

 

Στο βαθμό που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι πιθανόν ότι το σύνολο ή μέρος των 

δανείων θα χρησιμοποιηθεί, οι εν λόγω αμοιβές κεφαλαιοποιούνται ως προκαταβολή για τις 

υπηρεσίες της ρευστότητας και αποσβένονται κατά την χρονική διάρκεια του δανείου στο οποίο 

αναφέρονται. 

 

 

3.16 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

 

Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόμενους φόρους. 

Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν πρόκειται για αντικείμενα που 

αναγνωρίζονται στη κατάσταση συνολικών εσόδων ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην 

περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στις εν λόγω καταστάσεις, αντίστοιχα.  
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Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς νόμους που είναι 

σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η 

διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις όσον αφορά 

καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκειται σε ερμηνεία. Διενεργούνται προβλέψεις, 

όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης, 

για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων, 

που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή 

ζημία.  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 

νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης και αναμένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

πραγματοποιηθεί, ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 

μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 

εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και του 

παθητικού αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε η 

φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές οντότητες έχουν την πρόθεση τακτοποίησης των υπολοίπων 

σε καθαρή βάση. 

 

 

3.17 Παροχές σε εργαζομένους 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 

οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υποχρέωση για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για 

απόλυση ή συνταξιοδότηση. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης 

εργασιακής ζωής.  

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στην σημείωση 29 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο 

Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method).  

 

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που 

κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, 

τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται 

στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες 

που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές 

χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο κατά την 

οποία προκύπτουν. Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στα 

αποτελέσματα εις νέον και δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης σε μεταγενέστερες 

περιόδους. Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών εκταμιεύσεων με τη χρήση επιτοκίων ομολόγων του δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, 

όπου υπάρχει ώριμη αγορά για εταιρικά ομόλογα στην εκάστοτε χώρα, με ημερομηνίες λήξης 

παρόμοιες με τις ημερομηνίες λήξης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας 

αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις 

ανωτέρω παροχές δεν χρηματοδοτούνται. 

 

 

3.18 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν παρούσες νομικές ή 

τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή 

τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να 

εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.   
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Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε 

η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο 

οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και 

όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

 

3.19 Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή  

 

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη / (ζημιές) που 

αποδίδονται στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που 

είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.  

 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για 

γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη 

μεταβολή στους πόρους. 

 

 

3.20 Αναγνώριση εσόδων  

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για την 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της 

Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και 

επιστροφές. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα 

και όταν ειδικά κριτήρια για κάθε δραστηριότητα της οντότητας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. Η διοίκηση στηρίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το 

είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 
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(α) Πωλήσεις αγαθών 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία και διανομή προϊόντων 

ζύθου. Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν η οντότητα παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη, 

ο πελάτης έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια των τιμών πώλησης των προϊόντων και δεν υπάρχει 

ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή των προϊόντων από τον 

πελάτη. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα εναποτεθούν στη συμφωνημένη 

θέση, τους κινδύνους της απαξίωσης και της απώλειας αναλάβει ο πελάτης, και ο πελάτης έχει 

αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, οι διατάξεις αποδοχής έληξαν και η 

Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι έχουν ικανοποιηθεί όλα τα κριτήρια για την αποδοχή. 

 

 

 

(β) Έσοδα τόκων 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή 

μία απαίτηση απομειωθεί,  ο Όμιλος και η Εταιρεία μειώνουν τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο 

ποσό τους, το οποίο είναι η κατ' εκτίμηση προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

 

3.20 Μισθώσεις 

 

Οι μισθώσεις στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που 

γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία μισθώνουν ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι μισθώσεις ενσώματων πάγιων 

στοιχείων, όπου ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

 

 

3.21 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από 

τους μετόχους της Εταιρείας. 
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4. ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ KAI ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

 

Οι λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι 

σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 

οικονομικού έτους 2016, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για 

τα οικονομικά έτη με έναρξη κατά  ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 

 Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 

προκύπτουν από ταμειακές ροές καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Οι σχετικές 

γνωστοποιήσεις παρέχονται στην επεξηγηματική σημείωση 31 των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει 

από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχουν 

εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά 

την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 

Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη 

σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018).  

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια µε πελάτες ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει µία οικονοµική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα 

µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 

οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος 

διερευνά την επίδραση του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές καταστάσεις.. 
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το 

ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 

εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό 

σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά 

ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον 

αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 

να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου 

ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 

να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς 

ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου 

να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά 

πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής 

όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία 

έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για 

συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζονται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Η διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και 

τους φορολογικούς συντελεστές. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Η τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση): «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019) 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό 

χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)   

44 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 - 2016) 

Η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τις βασικές αλλαγές σε ένα ΔΛΠ. 

• ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την 

επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία 

κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 (Κύκλος 2015 – 2017) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. 

και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

 

• ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της 

επιχείρησης αυτής. 

 

• ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο 

στην επιχείρηση αυτή. 

 

• ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 

 

• ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

H τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 

στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας τους αφήνουν εκτεθειμένους σε ποικίλους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 

ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των 

χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις 

επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων οι πολιτικές 

του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων 

αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία 

με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς, αρχές για 

τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές, 

όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, με τη χρησιμοποίηση κυρίως 

μη χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδύσεων υπερβάλλουσας ρευστότητας. 

 

(α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που 

σχετίζεται με ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος απορρέει από 

μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 

 

Η Εταιρεία και η θυγατρική της δεν έχουν σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε 

νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός 

κίνδυνος σχετικά με τα στοιχεία αυτά.  

 

Αναφορικά με τις μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό 

του λειτουργικού, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό 

διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των συναλλαγματικών διαφορών.  

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών και των αναλωσίμων που 

επεξεργάζεται. Αναγνωρίζοντας το εν λόγω κίνδυνο, η διοίκηση επιδιώκει την σύναψη 

μακροχρόνιων συμβάσεων συνεργασίας για τον περιορισμό ενδεχόμενων δυσμενών 

διακυμάνσεων του κόστους αγοράς των εν λόγω υλικών.  
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(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι 

υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο 

ταμειακών ροών επιτοκίου, o οποίος αντισταθμίζεται μερικώς από προθεσμιακές καταθέσεις σε 

διάφορα επιτόκια.  

 

Ο Όμιλος αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε μια δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια 

προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών 

θέσεων. Βασιζόμενος σε αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσμα 

μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για υποχρεώσεις οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εάν το Euribor ήταν 1% υψηλότερο / χαμηλότερο, με όλες τις άλλες 

μεταβλητές να παρέμεναν σταθερές, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν κατά το ποσό 

των € 221 χαμηλότερα / υψηλότερα για τον Όμιλο και την Εταιρεία, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων / χαμηλότερων δαπανών για τόκους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. 

 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών.  

 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του 

πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία, σε πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.  

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες του Ομίλου και της 

Εταιρείας θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. H ύφεση στην οποία 

έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά 

ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών 

να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, 

η Διοίκηση θεωρεί ότι ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, καθώς 

υφίσταται σημαντική διασπορά των απαιτήσεων και επιπρόσθετα το τμήμα πιστωτικού ελέγχου του 

Ομίλου έχει θέσει αυστηρότερα κριτήρια αποδοχής πελατών ενώ απαιτήσεις από πελάτες της 

εσωτερικής αγοράς ασφαλίζονται μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ό Όμιλος χρηματοδοτεί τις λειτουργικές και τις επενδυτικές δραστηριότητες του με κεφάλαια που 

προέρχονται από σύναψη δανειακών συμβάσεων και από τη σύναψη χρηματοδοτικών συμβάσεων 

εκχώρησης απαιτήσεων.  

 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας του Ομίλου για 

να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές του ανάγκες, ενώ 

παράλληλα διατηρεί το αναγκαίο περιθώριο στην αχρησιμοποίητη δανειακή χρηματοδότηση μέσω 

συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και αλληλόχρεων δανειακών λογαριασμών, 

έτσι ώστε ο Όμιλος να μην υπερβεί τα όρια και τους όρους δανεισμού του.  

 

Ο Όμιλος επενδύει πλεονάζουσα ρευστότητα σε τοκοφόρους τρέχοντες λογαριασμούς, καταθέσεις 

προθεσμίας, επιλέγοντας μέσα με την κατάλληλη διάρκεια ή επαρκή ρευστότητα για να παρέχει 

επαρκές περιθώριο, όπως καθορίζεται από τις ανωτέρω προβλέψεις. Κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, ο Όμιλος διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες λογαριασμούς ποσού € 1.240 (31 

Δεκεμβρίου 2016 ποσό € 1.938), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό, 

καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό του κατά το ποσό 

των € 2.402 (2016: θετικό 466). Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το κεφάλαιο κίνησης θα καταστεί 

και πάλι θετικό μέσω της οργανικής κερδοφορία του Ομίλου εντός της χρήσης 2018. Επιπλέον, η 

διοίκηση του Ομίλου έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 

απαιτούμενης ρευστότητας. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας, ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά 

που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 

 

Ο Όμιλος       

31.12.2017 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 10.827 11.197 100 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 54 65 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  3.910 1.445 0 

        

 Ο Όμιλος       

31.12.2016 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 7.423 7.151 820 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 51 118 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  10.466 1.909 0 
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Η Εταιρεία       

31.12.2017 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 9.076 11.197 100 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 54 65 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  3.089 1.420 0 

        

Η Εταιρεία       

31.12.2016 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 6.405 7.151 820 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 51 118 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  9.507 1.884 0 

 

 

 (δ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές 

και άλλες κακόβουλες ενέργειες.  

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 

Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος 

κεφαλαίου. 

 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, ο Όμιλος πρέπει να προσαρμόσει 

το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές 

ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 

το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το 

συνολικό χρέος μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό 

χρέος.  

 

     Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016  31.12.2017 31.12.2016 

Συνολικός Δανεισμός   22.242 15.563   20.491 14.545 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα    (1.250) (1.950)   (940) (1.628) 

Καθαρό χρέος   20.992 13.613   19.552 12.917 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   13.074 13.623   15.158 16.514 

Σύνολο κεφαλαίου   34.067 27.236   34.710 29.431 

Συντελεστής μόχλευσης   61,62% 49,98%   56,33% 43,89% 
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Εύλογη αξία 

 

Η Εταιρεία, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ανά μέθοδο αποτίμησης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7. 
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6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής 

εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα 

που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι υπολογιζόμενες 

λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις 

και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσματα 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω. 

 

(α) Φόρος εισοδήματος 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που 

θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε 

χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς 

ελέγχους. 

 

Η Εταιρεία υπόκειται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Προκειμένου να 

προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική 

αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 

φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές 

αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην 

χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες 

δίνονται στη σημείωση 13. 

 

(β) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα 

συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και 

εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη 

σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 13. 
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(γ) Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με 

συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η 

είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση 

της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις 

επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας 

ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  

 

(δ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 

αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών 

καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 

συνεχή επανεκτίμησή τους όταν σημαντικοί παράμετροι μεταβάλλονται.  
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7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων (σημείωση 20) 12.254 7.474   6.105 11.139 

Μισθοδοσία (σημείωση 11) 885 1.406   885 1.406 

Παροχές τρίτων 542 616   542 616 

Αμοιβές τρίτων 10 78   10 78 

Αποσβέσεις (σημείωση 15) 572 473   572 473 

Φόροι - τέλη 8.538 5.527   8.741 8.242 

Έξοδα ενοικίων (σημείωση 15) 20 21   20 21 

Έξοδα μεταφορών 28 22   28 22 

Επισκευές και συντηρήσεις 217 175   217 175 

Λοιπά 300 442   300 442 

Σύνολο 23.365 16.233   17.420 22.613 

 

 

8. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Μισθοδοσία (σημείωση 11) 998 924   701 585 

Παροχές τρίτων 115 91   111 93 

Αμοιβές τρίτων 190 175   131 124 

Αποσβέσεις (σημείωση 15) 37 26   30 20 

Φόροι - τέλη 32 30   33 30 

Έξοδα ενοικίων (σημείωση 15) 157 1   150 20 

Έξοδα μεταφορών 24 10   127 62 

Επισκευές και συντηρήσεις 10 8   8 7 

Λοιπά 402 349   270 287 

Σύνολο 1.965 1.612   1.562 1.229 
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9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Μισθοδοσία (σημείωση 11) 1.891 1.441   598 409 

Παροχές τρίτων 606 457   88 80 

Αμοιβές τρίτων 44 22   30 16 

Αποσβέσεις (σημείωση 15) 734 518   481 404 

Φόροι - τέλη 38 116   10 103 

Έξοδα ενοικίων (σημείωση 15) 299 212   79 74 

Έξοδα μεταφορών 1.540 1.359   276 306 

Επισκευές και συντηρήσεις 13 13   8 12 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.127 2.527   827 1.413 

Λοιπά 775 854   157 154 

Σύνολο 8.066 7.520   2.556 2.971 

 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

   Ο Ομιλος   Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Έσοδα από ενοίκια 142 0   154 31 

Έσοδα από επιδοτήσεις 5 73   5 73 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων (27) (355)   (26) (354) 

Έσοδα από υπηρεσίες 1 0   125 67 

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων 51 53   0 53 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (εγγυοδοσία) 701 0   91 0 

Έσοδα από πώληση δικαιωμάτων 1.500 0   1.500 0 

Λοιπά 141 24   130 23 

Σύνολο 2.514 (206)   1.979 (108) 
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11. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα έξοδα για παροχές σε εργαζομένους που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 2.894 2.817   1.700 1.826 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 724 545   383 309 

Αποζημιώσεις πληρωθείσες 61 52   15 7 

Πρόβλεψη αποζημιώσεων 23 23   14 14 

Λοιπά- Αμοιβές Δ.Σ 72 332   72 243 

Σύνολο 3.774 3.770   2.399 1.726 

            

Αριθμός εργαζομένων 162 120   70 76 

 

 

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Χρηματοοικονομικά έσοδα και έσοδα επενδύσεων           

Τόκοι καταθέσεων 0 3   0 3 

Λοιπά 0 0   0 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0 3   0 3 

            

Χρηματοοικονομικά έξοδα και ζημιές επενδύσεων           

Τόκοι από χρηματοοικονομικά μισθώματα (8) (3)   (8) (3) 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (622) (447)   (622) (447) 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (461) (276)   (461) (276) 

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 0 (0)   0 (0) 

Προμήθειες εκχώρησης απαιτήσεων (269) (187)   (104) (113) 

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (179) (221)   (167) (218) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1.539) (1.135)   (1.363) (1.057) 

            

Σύνολο (1.539) (1.132)   (1.362) (1.054) 
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13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0 0   0 0 

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων  0 0   0 0 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 0 0   0 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (980) 422   (571) 465 

Σύνολο (980) 422   (571) 465 

 

 

Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 

 

   Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος (1.792) 872   (2.179) 2.527 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή  520 (253)   632 (733) 

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 461 (169)   (61) 267 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 0 (0)   0 (0) 

Σύνολο 980 (422)   571 (465) 

 

 

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για την χρήση 2017 

είναι 29%. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη 

χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν 

οριστικές. 

 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 

ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι 

φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη 

στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι 

φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη 

χρήση που αφορούν.  
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Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2010. Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 

έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 40. Η θυγατρική εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES AE δεν 

έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2005 έως 2012. Για τις ανέλεγκτα 

φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί πρόβλεψη πρόσθετων φόρων ποσού € 25. Οι εν λόγω 

προβλέψεις απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις’ της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. 

 

Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία και η θυγατρική της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. 

Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε 

ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, για 

προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η κίνηση για το λογαριασμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  2017 2016  2016 2016 

Υπόλοιπο την 1.1 (3.792) (3.329)   (4.262) (3.756) 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 980 (422)   571 (465) 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια (103) (41)   (103) (41) 

Υπόλοιπο την 31.12 (2.915) (3.792)   (3.794) (4.262) 
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του 

έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων που αφορούν την ίδια 

φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής: 

 

Ο Όμιλος         

2016 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσμάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις στα 

ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 73 (4) 0 68 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 586 67 0 653 

Διαγραφές άυλων στοιχείων 47 (45) 0 2 

Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 15 (15) 0 0 

Αποζημιώσεις προσωπικού 68 7 0 74 

Διόρθωση αποσβέσεων (4.025) (284) 0 (4.309) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 (23) 0 (23) 

Λοιπές κινήσεις (92) (123) (41) (257) 

Σύνολο (3.329) (422) (41) (3.792) 

 

2017 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσμάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις στα 

ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 68 (15) 0 53 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 653 1.645 0 2.298 

Διαγραφές άυλων στοιχείων 2 (578) 0 (576) 

Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 0 

Αποζημιώσεις προσωπικού 74 7 0 81 

Διόρθωση αποσβέσεων (4.309) (224) 0 (4.534) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (23) (13) 0 (36) 

Λοιπές κινήσεις (257) 159 (103) (201) 

Σύνολο (3.792) 980 (103) (2.915) 

 

 

Η Εταιρεία         

2016 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσμάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις στα 

ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 59 (59) 0 0 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 8 15 0 23 

Διαγραφές άυλων στοιχείων 45 (42) 0 3 

Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 15 (15) 0 0 

Αποζημιώσεις προσωπικού 58 4 0 62 

Διόρθωση αποσβέσεων (3.848) (222) 0 (4.071) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 (23) 0 (23) 

Λοιπές κινήσεις (92) (123) (41) (257) 

Σύνολο (3.756) (465) (41) (4.262) 

 

2017 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσμάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις στα 

ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 0 0 0 0 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 23 889 0 912 

Διαγραφές άυλων στοιχείων 3 (307) 0 (304) 

Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 0 

Αποζημιώσεις προσωπικού 62 4 0 66 

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία (4.071) (163) 0 (4.234) 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (23) (13) 0 (36) 

Λοιπές κινήσεις (257) 162 (103) (198) 

Σύνολο (4.262) 571 (103) (3.794) 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 

στο βαθμό που η υλοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογητέων 

κερδών είναι πιθανή.  

 

Η ανάλυση της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογίας στην κατάσταση οικονομικής θέσης σε 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχει ως 

εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (5.358) (4.599)   (4.774) (4.350) 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 2.443 807   980 88 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (2.915) (3.792)   (3.794) (4.262) 

 

 

14. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος / (ζημιά) που αναλογεί 

στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που ήταν εκδομένες 

κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή, έχουν ως εξής: 

 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016   

1.1. - 

31.12.2017 

1.1. - 

31.12.2016 

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) αποδιδόμενο στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής  (811) 456   (1.608) 2.061 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 6.077.344 6.077.344   6.077.344 6.077.344 

Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή  (0,1317) 0,0750   (0,2645) 0,3392 
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15. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

Ο Όμιλος 

Γήπεδα 

και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα, 

εξοπλισμός 

και είδη 

εγγυοδοσίας 

Έργα 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2016 6.744 15.057 7.509 314 29.625 

Προσθήκες χρήσης 138 462 1.859 103 2.561 

Πωλήσεις χρήσης 0 (5) (2) 54 47 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 6.882 15.514 9.366 471 32.232 

            

Αποσβέσεις 1.1.2016 (718) (1.447) (2.795) 0 (4.960) 

Αποσβέσεις χρήσης (195) (449) (327) 0 (971) 

Πωλήσεις χρήσεις 0 1 1 0 2 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (913) (1.895) (3.121) 0 (5.929) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 5.969 13.619 6.245 471 26.303 

            

            

 Ο Όμιλος 

Γήπεδα 

και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα, 

εξοπλισμός 

και είδη 

εγγυοδοσίας 

Έργα 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2017 6.882 15.514 9.366 471 32.232 

Προσθήκες χρήσης 415 764 1.819 456 3.454 

Πωλήσεις χρήσης 0 (55) (2) 0 (57) 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 7.297 16.223 11.183 926 35.629 

            

Αποσβέσεις 1.1.2017 (913) (1.895) (3.121) 0 (5.929) 

Προσθήκες χρήσης (199) (458) (419) 0 (1.076) 

Πωλήσεις χρήσης 0 16 0 0 16 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (1.112) (2.338) (3.539) 0 (6.989) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2017 6.185 13.885 7.644 926 28.640 
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Η Εταιρεία 

Γήπεδα 

και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα, 

εξοπλισμός 

και είδη 

εγγυοδοσίας 

Έργα 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2016 6.744 15.037 4.430 314 26.525 

Προσθήκες χρήσης 138 462 1.685 103 2.387 

Πωλήσεις χρήσης 0 (5) (1) 54 48 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 6.882 15.494 6.114 471 28.960 

            

Αποσβέσεις 1.1.2016 (718) (1.444) (2.480) 0 (4.641) 

Προσθήκες χρήσης (195) (447) (218) 0 (860) 

Πωλήσεις χρήσεις 0 1 1 0 2 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 (913) (1.890) (2.697) 0 (5.500) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 5.969 13.604 3.417 471 23.460 

            

Η Εταιρεία 

Γήπεδα 

και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα, 

εξοπλισμός 

και είδη 

εγγυοδοσίας 

Έργα 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2017 6.882 15.494 6.114 471 28.960 

Προσθήκες χρήσης 371 754 1.419 456 2.999 

Πωλήσεις χρήσης 0 (55) (1) 0 (56) 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 7.253 16.193 7.532 926 31.904 

            

Αποσβέσεις 1.1.2017 (913) (1.890) (2.697) 0 (5.500) 

Προσθήκες χρήσης (197) (457) (276) 0 (930) 

Πωλήσεις χρήσης 0 16 0 0 16 

Λοιπά 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 (1.110) (2.331) (2.973) 0 (6.414) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2017 6.143 13.862 4.559 926 25.490 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσης, συμπεριλαμβανομένου και των ασώματων πάγιων στοιχείων αύξησαν 

κατά € 572 (2016: € 473) το ‘κόστος πωλήσεων’, κατά € 37 (2016: € 26) τα ‘έξοδα διοίκησης’ 

και κατά € 734 (2016: € 518) τα ‘έξοδα διάθεσης’ του Ομίλου. Αναφορικά με την Εταιρεία, οι 

αποσβέσεις της χρήσης αύξησαν κατά € 572 (2016: € 473) το ‘κόστος πωλήσεων’, κατά € 30 

(2016: € 20) τα ‘έξοδα διοίκησης’ και κατά € 481 (2016: € 404) τα ‘έξοδα διάθεσης’.  

 

Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός, όπου ο Όμιλος και η Εταιρία είναι μισθωτής βάσει 

σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχονται στο ποσό των € 241. Οι όροι μίσθωσης είναι 

μεταξύ 3 και 5 ετών, και υφίσταται παρακράτηση κυριότητας έως την πλήρη εξόφληση των 

οφειλόμενων δόσεων. Αποσβέσεις αξίας € 7 (2016: € 2) για μισθωμένα με χρηματοδοτική 

μίσθωση ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 

Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. 

 

Ενοίκια ποσού € 476 (2016: € 233) και € 249 (2016: € 115) σχετικά με τη μίσθωση ενσώματων 

πάγιων στοιχείων περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου και της 

Εταιρείας αντίστοιχα. 
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Για τα ακίνητα και τα μηχανήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ποσού 

€ 8.774 και € 4.032 αντίστοιχα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και πιστωτών.  

 

16. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ασώματα πάγια αναλύονται ως εξής: 

 

Ο Όμιλος Υπεραξία 

Εμπορικά σήματα 

και έξοδα 

ανάπτυξης 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2016 83 0 467 550 

Προσθήκες χρήσης 0 0 82 82 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 83 0 550 633 

          

Αποσβέσεις 1.1.2016 0 0 (198) (198) 

Προσθήκες χρήσης 0 0 (46) (46) 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 0 0 (244) (244) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 83 0 306 389 

          

 Ο Όμιλος Υπεραξία 

Εμπορικά σήματα 

και έξοδα 

ανάπτυξης 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2017 83 0 550 633 

Προσθήκες χρήσης 0 2.104 90 2.195 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 (0) (0) 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 83 2.104 639 2.827 

          

Αποσβέσεις 1.1.2017 0 0 (244) (244) 

Προσθήκες χρήσης 0 (210) (56) (267) 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 0 (210) (300) (511) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2017 83 1.894 339 2.316 
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Η Εταιρεία Υπεραξία 

Εμπορικά 

σήματα και 

έξοδα 

ανάπτυξης 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2016 0 0 372 372 

Προσθήκες χρήσης 0 0 75 75 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 0 0 448 448 

          

Αποσβέσεις 1.1.2016 0 0 (173) (173) 

Προσθήκες χρήσης 0 0 (37) (37) 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2016 0 0 (210) (210) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 0 0 238 238 

          

          

Η Εταιρεία Υπεραξία 

Εμπορικά 

σήματα και 

έξοδα 

ανάπτυξης 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2017 0 0 448 448 

Προσθήκες χρήσης 0 1.083 62 1.145 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 (0) (0) 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 0 1.083 510 1.592 

          

Αποσβέσεις 1.1.2017 0 0 (210) (210) 

Προσθήκες χρήσης 0 (108) (45) (154) 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 0 (108) (255) (363) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2017 0 975 255 1.229 

 

Κατά το οικονομικό έτος 2018, η Εταιρεία ανέπτυξε το προϊόν εζα Fine Lager και για το σκοπό 

αυτό δαπάνησε ποσά ύψους € 2.104 σε επίπεδο Ομίλου και € 1.083 σε επίπεδο Εταιρείας. 

Αναφορικά με τα ποσά αυτά, εκτιμάται ότι τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα εισρέουν στην 

Εταιρεία για χρονικό διάστημα δέκα ετών. 
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17. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Τα ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς  ποσού € 491, αναλύονται ως εξής: 

• Ελαιώνας, συνολικού εμβαδού 68.866,99 m² αξίας € 340.  

• Αγροτεμάχιο στη θέση Κυπαρίσσι του Νομού Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού 15.681,00 m² 

αξίας € 81.   

• Αγροτεμάχιο στη θέση Μανένα του Νομού Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού 6.300,00 m² αξίας  

€ 30.   

• Αγροτεμάχιο στη θέση Μανένα του Νομού Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού 7.000,00 m² αξίας 

€ 40.   

• Αγροτεμάχιο στη θέση Κυπαρίσσι του Νομού Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού 1.004,00 m² 

αξίας € 0.   

• Αγροτεμάχιο στη θέση Κυπαρίσσι του Νομού Φθιώτιδας, συνολικού εμβαδού 3.004,00 m² 

αξίας € 0.  

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 τα ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς αποτιμήθηκαν στην εύλογη 

αξία από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή. Αναφορικά με την εύλογη αξία των ανωτέρω ακινήτων 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, η διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι η αξία που απεικονίζεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναφορικά με τα εν λόγω ακίνητα δεν έχει μεταβληθεί 

ουσιωδώς σε σχέση με την αποτίμηση που διενεργήθηκε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011. 
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18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 98% στην θυγατρική εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES AE. 

Η εν λόγω θυγατρική, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, αποκτήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 

2012. 

 

19. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 82 και € 85 για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα, αφορά κυρίως δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκμισθωτές 

μεταφορικών μέσων, κλπ.), οι οποίες αναμένεται να εκκαθαρισθούν σε περίοδο μεγαλύτερη των 

δώδεκα (12) μηνών. Τα ποσά αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

    Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή   486 4.381   330 741 

Α’ ύλες και αναλώσιμα   1.750 992   1.544 865 

Παραγωγή σε εξέλιξη   73 73   73 73 

Εμπορεύματα   54 22   41 11 

Σύνολο   2.363 5.467   1.989 1.689 

 

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίσθηκε ως έξοδο και περιλαμβάνεται στο ‘Κόστος 

πωλήσεων’ του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 12.254 (2016: € 7.474) και                   

€ 6.105 (2016: € 11.139) αντίστοιχα (σημείωση 7). 

 

21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Πελάτες   6.080 4.344   8.632 13.821 

Γραμμάτια Εισπρακτέα   145 170   3 3 

Επιταγές Εισπρακτέες - μεταχρονολογημένες   3.712 3.034   1.951 1.537 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης   (1.616) (1.668)   (1.432) (1.432) 

Σύνολο   8.320 5.880   9.153 13.928 
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Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. . Ο μέγιστος 

πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η λογιστική αξία 

τους. Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις σε Ευρώ.  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

   Ο Ομιλος  Η Εταιρεία 

  2017 2016   2017 2016 

Υπόλοιπο την 1.1  
1.668 2.916   1.432 2.867 

Πρόβλεψη απομείωσης   
133 252   21 22 

Διαγραφή απομειωμένων πελατών  
(133) (1.500)   (21) (1.457) 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων  
(51) 0   0 0 

Υπόλοιπο την 31.12  
1.616 1.668   1.432 1.432 

 

 

22. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι προκαταβολές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

     Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   29 145   27 144 

Χρεώστες διάφοροι   8 7   1 5 

ΦΠΑ εισπρακτέο    161 1.653   87 0 

Έξοδα επομένων χρήσεων   226 3.260   15 542 

Προκαταβολές φόρων εισοδήματος   2 2   2 2 

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι    2 6   2 6 

Προκαταβολές και πιστώσεις   28 22   6 7 

Λοιπά   0 13   0 13 

Σύνολο   456 5.108   140 719 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Ο μέγιστος 

πιστωτικός κίνδυνος των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η 

λογιστική αξία τους.  
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23. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Ταμείο   10 12   0 3 

Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσμίας)   1.240 1.938   939 1.625 

Σύνολο   1.250 1.950   940 1.628 

 

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα 

μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.  

 

24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Την 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 6.077 το οποίο 

διαιρείται σε 6.077.344 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.  

 

25. ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Το τακτικό και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Τακτικό αποθεματικό   110 110   110 110 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα   1.790 1.790   1.790 1.790 

Λοιπά αποθεματικά   354 101   354 101 

Σύνολο   2.253 2.001   2.253 2.001 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 

από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει 

το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της 

εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού, εκτός από το μέρος που υπερβαίνει 

το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρείται προαιρετικό 

αποθεματικό.  

 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά: Τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ 

ειδικό τρόπο αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει 

ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το 

σχηματισμό τους) και άλλων φορολογικών διατάξεων. Στην παρούσα φάση ο Όμιλος δεν έχει 

πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν οριστικοποιήθηκε η 

σχετική αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.  
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Λοιπά αποθεματικά: Αποθεματικό σχετικό με την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε 

μετοχές ποσού € 1.000 (σημείωση 31) 

 

26. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ 

Η κίνηση των κερδών / (ζημιών) εις νέο, έχει ως εξής: 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    2017 2016   2017 2016 

Υπόλοιπο την 1.1   4.541 4.086   7.433 5.371 

Κέρδη/ (ζημιές) χρήσης   (800) 456   (1.608) 2.061 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)   0 0   0 0 

Λοιπές κινήσεις   0 0   0 0 

Υπόλοιπο την 31.12   3.741 4.541   5.825 7.433 
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27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής: 

Ο Όμιλος       

31.12.2017 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 

Εμπορικές απαιτήσεις 8.320 0 8.320 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 427 0 427 

Σύνολο 8.747 0 8.747 

        

 Ο Όμιλος       

31.12.2016 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 

Εμπορικές απαιτήσεις 5.880 0 5.880 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 4.963 0 4.963 

Σύνολο 10.843 0 10.843 

    
 Ο Όμιλος       

31.12.2017 

Υποχρεώσεις 

αποτιμώμενες στην 

εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης   

Δάνεια 0 22.124 22.124 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 118 118 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.445 1.445 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 2.399 2.399 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.773 1.773 

Σύνολο 0 27.859 27.859 

        

 Ο Όμιλος       

31.12.2016 

Υποχρεώσεις 

αποτιμώμενες στην 

εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης   

Δάνεια 0 15.394 15.394 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 169 169 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.909 1.909 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 4.078 4.078 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 6.734 6.734 

Σύνολο 0 28.284 28.284 
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Η Εταιρεία       

31.12.2017 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 

Εμπορικές απαιτήσεις 9.153 0 9.153 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  112 0 112 

Σύνολο 9.265 0 9.265 

        

Η Εταιρεία       

31.12.2016 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους 

μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 

Εμπορικές απαιτήσεις 13.928 0 13.928 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  575 0 575 

Σύνολο 14.503 0 14.503 

    
Η Εταιρεία       

31.12.2017 

Υποχρεώσεις 

αποτιμώμενες στην 

εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Δάνεια 0 20.373 20.373 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 118 118 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.420 1.420 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 2.064 2.064 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.012 1.012 

Σύνολο 0 24.987 24.987 

        

Η Εταιρεία       

31.12.2016 

Υποχρεώσεις 

αποτιμώμενες στην 

εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές 

χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης       

Δάνεια 0 14.377 14.377 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 169 169 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 1.884 1.884 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 3.722 3.722 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 5.765 5.765 

Σύνολο 0 25.917 25.917 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στους ανωτέρω πίνακες δεν 

περιλαμβάνουν προκαταβολές. 
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28. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές του Ομίλου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 

για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε € 725  

(2016: € 545). 

 

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική 

νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής 

τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή 

απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 

αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε 

περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 

διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην επισυναπτόμενη κατάσταση οικονομικής θέσης της 

Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    2016 2016   2017 2016 

Καθαρή υποχρέωση την 1.1   256 233   213 199 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους)   0 0   0 0 

Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν   (61) (52)   (15) (7) 

Έξοδα / (έσοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 75 84 75 21 29 

Καθαρή υποχρέωση την 31.12   279 256   227 213 
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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω 

συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία 

αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής 

μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχουν ως κάτωθι: 

 

     Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    2017 2016   2017 2016 

Καθαρή υποχρέωση την 1.1   256 233   213 199 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) 0 0   0 0 

Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν (61) (52)   (15) (7) 

Έξοδα / (έσοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 84 75   29 21 

Καθαρή υποχρέωση την 31.12 279 256   227 213 

              

              

              

     Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 279 256   227 213 

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες 0 0   0 0 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 279 256   227 213 

    
  

    
  

  

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης:          

Κόστος υπηρεσίας   84 75   29 21 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) 0 0   0 0 

Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα 84 75   29 21 

Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών (61) (52)   (15) (7) 

Κέρδος περικοπών από μεταφορές εργαζομένων 0 0   0 0 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 23 23   14 14 

              

              

              

     Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Συμφωνία παρούσας αξίας υποχρέωσης παροχών:          

Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 256 233   213 199 

Κόστος υπηρεσίας   84 75   29 21 

Πληρωθείσες παροχές   (61) (52)   (15) (7) 

Αναλογιστικές ζημίες   0 0   0 0 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου 279 256   227 213 

              

Βασικές υποθέσεις:    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Προεξοφλητικό επιτόκιο    3,00% 3,00%   3,00% 3,00% 

Ποσοστό αύξησης αμοιβών   2,00% 2,00%   2,00% 2,00% 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2,00% 2,00%   2,00% 2,00% 

 

29. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: (α) ποσού € 170 αφορά οφειλές για 

δημοτικούς φόρους πωλήσεων, (β) ποσού € 65 αφορά πρόβλεψη πρόσθετων φόρων για ανέλεγκτα 

φορολογικά χρήσεις και (γ) ποσού € 1.210 αφορά υποχρέωση σε προμηθευτές για αγορά πάγιου 

εξοπλισμού. 
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30. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις ποσού € 2.399 και € 2.064 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα 

αφορούν ανοικτά υπόλοιπα σε προμηθευτές. Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω υποχρεώσεων 

αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 

αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις σε Ευρώ. 

 

 

31. ΔΑΝΕΙΑ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  

 

    Ο Όμιλος   Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Τραπεζικά δάνεια    2.500 1.032   2.500 1.032 

Ομολογιακά δάνεια    8.797 6.940   8.797 6.940 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων   11.297 7.971   11.297 7.971 

              

Βραχυπρόθεσμα δάνεια             

Factoring   2.242 825   506 736 

Τραπεζικά δάνεια    7.330 5.875   7.315 4.947 

Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση 722 1.255 
 

1.255 722 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων   10.827 7.423   9.076 6.405 

Σύνολο  δανείων   22.124 15.394   20.373 14.377 

 

   Ο Όμιλος  Η Εταιρεία  
 

Βραχυπρό-

θεσμα 

δάνεια 

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια 

Σύνολο Βραχυπρό-

θεσμα 

δάνεια 

Μακρο-

πρόθεσμα 

δάνεια 

Σύνολο 

Κατά την 31.12.2016 7.423 7.971 15.394 6.405 7.971 14.377 

Μείον: Αποπληρωμές 35.995 785 36.780 30.773 785 31.558 

Πλέον: Αναλήψεις 39.399 4.465 43.865 33.444 4.465 37.909 

Μη ταμειακές μεταβολές 

χρήσης 

      

1.1. - 31.12.2017 
      

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 

Αναταξινομήσεις 0 0 0 0 0 0 

Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων 
μετατρέψιμου ομολογιακού 

δανείου 

0 (355) (355) 0 (355) (355) 

Κατά την 31.12.2017 10.827 11.297 22.124 9.076 11.297 20.373 

 

 

Η Εταιρεία, την 21 Φεβρουαρίου 2014, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης χορήγησης, από 

κοινοπραξία δανειστριών τραπεζών, ομολογιακού δανείου, οκταετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 

κεφαλαίου € 6.749 με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 5,75%, με σκοπό την κάλυψη γενικών 

χρηματοοικονομικών αναγκών της, μόνιμου χαρακτήρα. Υφίστανται χρηματοοικονομικοί όροι 

(covenants) που αναφέρονται στη διατήρηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μεγεθών και 

δεικτών καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Προς εξασφάλιση της εν λόγω χρηματοδότησης επί των 

ακινήτων της Εταιρείας εγράφησαν προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού € 8.774. Τα 
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συνολικά κόστη αναχρηματοδότησης του δανεισμού ανήλθαν στο ποσό των € 102 και θα 

αποσβεστούν κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει γραμμές 

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης έως του συνολικού ποσού € 16.000 καθώς και γραμμές 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων μέχρι του ποσού των € 4.300. Πρόσθετη γραμμή 

επιχειρηματικών απαιτήσεων διαθέτει και η θυγατρική εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES AE 

μέχρι του ποσού των € 3.200.  

 

Η μητρική Εταιρεία, την 22 Δεκεμβρίου 2016, υπέγραψε σύναψη ομολογιακού δανείου πενταετούς 

διάρκειας συνολικού ποσού € 3.500 με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 

1,00 η κάθε μία και χρηματοοικονομικού κόστους 5,00% ετησίως. Οι μετατρέψιμες ομολογίες 

εγράφησαν και πληρώθηκαν μερικώς από τις AMMAD INVESTEMENTS SA και DIRCO 

INVESTEMENTS SA, που δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο και είναι συνδεδεμένα μέρη 

ενός από τους μετόχους του Ομίλου, της DAMMA HOLDINGS SA. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, 

οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν πλήρως από τους ομολογιούχους και η Εταιρεία κατέγραψε εισροή 

συνολικού ποσού € 3.500. 

 

Η αρχική τιμή μετατροπής είναι € 1,65 ανά νέα μετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ. Αυτή η τιμή υπόκειται σε προσαρμογή αν προκύψουν συγκεκριμένα εταιρικά 

γεγονότα. Η υποχρέωση αυτή αρχικά αναγνωρίστηκε στην εύλογη αξία του δανειζόμενου ποσού 

μείον τα άμεσα αποδιδόμενα κόστη συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, υ υποχρέωση 

αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Η διαφορά 

αποτίμησης που πραγματοποιήθηκε μεταφέρθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

 

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της 

και επιβαρύνει με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσης της εκάστοτε χρήσης. Το συνολικό 

έξοδο τόκου των δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ανήλθαν σε 

€ 1.083 και € 722 αντίστοιχα για τον Όμιλο και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις 

επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων.  

 

Η Εταιρεία, την 21 Φεβρουαρίου 2014, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης χορήγησης, από 

κοινοπραξία δανειστριών τραπεζών, ομολογιακού δανείου, οκταετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 

κεφαλαίου € 6.749 με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 5,75%, με σκοπό την κάλυψη γενικών 

χρηματοοικονομικών αναγκών της, μόνιμου χαρακτήρα. Υφίστανται χρηματοοικονομικοί όροι 

(covenants) που αναφέρονται στη διατήρηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μεγεθών και 

δεικτών καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Οι δείκτες αυτοί είχαν ως προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα 

συνεχίσει να λειτουργεί ως μικροζυθοποιία. Όπως προαναφέρθηκε, εντός της χρήσης 2016, η 

διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να ξεπεράσει τα όρια της μικροζυθοποιίας με αποτέλεσμα οι 

δείκτες αυτοί να μην καλύπτονται. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρεία το 2018 προχώρησε στην 

διαδικασία αναθεώρησης των προαναφερθέντων όρων ώστε να ανταποκρίνονται στην νέα ισχύουσα 

κατάσταση. 
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32. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό και 

αναλύονται παρακάτω: 

 

    Ο ¨Όμιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016  31.12.2017 31.12.2016 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   118 169   118 169 

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος   (54) (51)   (54) (51) 

Μακροπρόθεσμο μέρος   65 118   65 118 

 

Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα 

αξία των καθαρών ελάχιστων μεταβολών για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 
 

    Ο Όμιλος 

    31.12.2017 31.12.2016 

    

Ελάχιστες 

καταβολές 

Παρούσα 

αξία 

καταβολώ

ν 

Ελάχιστες 

καταβολέ

ς 

Παρούσα 

αξία 

καταβολώ

ν 

            

Έως ένα χρόνο   59 54 59 51 

Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια   69 65 128 118 

Πάνω από πέντε χρόνια   0 0 0 0 

Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 128 118 187 169 

Μείον:            

Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά 
έξοδα   (10) 0 (18) 0 

Παρούσα Αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 118 118 169 169 

 

    Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016 

    

Ελάχιστες 

καταβολέ

ς 

Παρούσα 

αξία 

καταβολώ

ν 

Ελάχιστες 

καταβολέ

ς 

Παρούσα 

αξία 

καταβολώ

ν 

            

Έως ένα χρόνο   59 54 59 51 

Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια   69 65 128 118 

Πάνω από πέντε χρόνια   0 0 0 0 

Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 128 118 187 169 

Μείον:            

Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά 

έξοδα   (10) 0 (18) 0 

Παρούσα Αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης 118 118 169 169 

 

Το συνολικό έξοδο τόκου των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών μισθώσεων 

για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε € 8 για τον Όμιλο  και την Εταιρεία 

και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην επισυναπτόμενη καταστάση 

αποτελεσμάτων (σημείωση 12).  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)   
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33. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

     Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

    31.12.2017 31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές πελατών   262 346   13 20 

Παρακρατούμενοι φόροι πληρωτέοι   646 5.357   620 5.284 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   159 208   88 124 

Κοινωνικές ασφαλίσεις   208 175   125 113 

Αμοιβές μελών Δ.Σ.   0 32   0 32 

Πιστωτές διάφοροι   33 19   28 14 

Δεδουλευμένα έξοδα   202 250   151 198 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   0 0   0 0 

Σύνολο   1.511 6.388   1.025 5.785 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω υποχρεώσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Οι 

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις σε Ευρώ. 

 

 

34. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 

διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών μετά φόρων 

και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος, για 

κερδοφόρες χρήσεις, τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας. Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως 

εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από 

το μετοχικό κεφάλαιο πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών. 

 

β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 

πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις 

νέο. 

 

Την 21 Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία αποφάσισε να προτείνει την μη 

διανομή μερίσματος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
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35. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) Δικαστικές υποθέσεις 

 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα 

πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν 

ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις 

στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα 

της λειτουργίας τους. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες απαιτήσεις ή υπό 

διαιτησία διαφορές την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε € 1.616 και € 1.432 για τον Όμιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

(β) Εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος την 31 Δεκεμβρίου 2017, είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας ποσού 

€203. 

 

 

36. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Η Εταιρεία προμηθεύει αγαθά και παράσχει υπηρεσίες στη θυγατρική της εταιρεία στα πλαίσια της 

συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. 

 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής 

χρήσης με τις συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των € 

9.447 και € 0 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις 

συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται 

σε € 4.529 και € 0 αντίστοιχα. 

 

Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές 

και τους συνήθης όρους αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις. Δεν 

έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.  

 

  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
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37. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Για τη χρήση 2017 η Εταιρεία και η θυγατρική της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. 

Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε 

ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Πέραν των προαναφερθέντων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017 

γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, για τα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

 

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018 

 

 

 

 

Πρόεδρος του Αντιπρόεδρος του Διευθύντρια 

Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικού Συμβουλίου  Λογιστηρίου 

 & Διευθύνων Σύμβουλος   

   

   

   
 

  

Αθανάσιος Συριανός Νικόλαος Ζωγόπουλος Ευσταθία Μαζιώτη 
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Αρμόδια υπηρεσία : Νομαρχία Φθιώτιδας

Διεύθυνση διαδικτύου : www.eza.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Αθανάσιος Συριανός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος  

Νικόλαος Ζωγόπουλος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παντελής Οικονόμου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Κάππας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κυριάκος Ριρής Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Καρδασόπουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γρηγόριος Αντωνιάδης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

Νόμιμος ελεγκτής : Ανδρέας Τσαμάκης, ΑΜ ΣΟΕΛ 17101

Ελεγκτική εταιρεία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 28.640 26.303 25.490 23.460 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.792) 872 (2.179) 2.527

Επενδύσεις σε ακίνητα 491 491 491 491 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.316 389 1.229 238 Αποσβέσεις 1.343 1.017 1.084 897

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.525 891 5.729 4.861 (Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων 27 355 26 354

Αποθέματα 2.363 5.467 1.989 1.689 Προβλέψεις (72) (1.140) (30) (1.336)

Απαιτήσεις από πελάτες 8.320 5.880 9.153 13.928 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (0) (3) (0) (3)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.705 7.058 1.080 2.348 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.539 1.135 1.363 1.057

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.361 46.479 45.160 47.014 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.104 (4.377) (300) (668)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων (2.545) (1.335) 4.818 (8.868)

Μετοχικό κεφάλαιο 6.077 6.077 6.077 6.077 Μείωση / (αύξηση) λοιπων απαιτήσεων 3.161 (3.346) 579 (645)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.997 7.545 9.081 10.436 (Μείωση) / αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.679) 2.999 (1.858) 2.014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 13.074 13.623 15.158 16.514 (Μείωση) / αύξηση λοιπων υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (3.889) 3.175 (5.264) 4.495

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 52 63 - - Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 13.127 13.686 15.158 16.514 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.500) (1.137) (1.323) (1.059)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.297 7.971 11.297 7.971 Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.147 6.883 6.486 6.566 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.302) (1.785) (3.083) (1.235)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.827 7.423 9.076 6.405

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.964 10.516 3.143 9.558 Eπενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 33.234 32.793 30.002 30.501 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.435) (1.912) (3.931) (1.731)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 46.361 46.479 45.160 47.014 Τόκοι εισπραχθέντες 0 3 0 3

Είσπραξη επιχορηγήσεων / Πληρωμή εγγυήσεων 3 (28) 24 (17)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.432) (1.937) (3.906) (1.746)

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (51) (81) (51) (81)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.085 4.151 6.351 3.399

Κύκλος Εργασιών 30.630 27.575 18.744 30.502 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 7.034 4.070 6.301 3.318

Μεικτά κέρδη / (ζημιές) 7.265 11.342 1.323 7.889 (700) 347 (689) 338

(253) 2.004 (816) 3.581 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.950 1.603 1.628 1.291

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.792) 872 (2.179) 2.527 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.250 1.950 940 1.628

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (811) 450 (1.608) 2.061

Ιδιοκτήτες  μητρικής (800) 456 - -

Δικαιώματα μειοψηφίας (11) (5) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 0 0 0 0 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) (811) 450 (1.608) 2.061

13.686 13.135 16.514 14.351

Ιδιοκτήτες  μητρικής (800) 456 - - (811) 450 (1.608) 2.061

Δικαιώματα μειοψηφίας (11) (5) - - Έκδοση ομολογιακού δανείου 252 101 252 101

Εξαγορά θυγατρικών 0 0 0 0

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,1317) 0,0750 (0,2645) 0,3392

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,τόκων και αποσβέσεων 1.090 3.021 267 4.478 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα) 13.127 13.686 15.158 16.514

 

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.

3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνεται η κατά 98% θυγατρική εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES ΑΕ, η οποία αποκτήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Η Διευθύντρια του Λογιστηρίου

και Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Συριανός Νικόλαος Ζωγόπουλος Ευσταθία Μαζιώτη

ΑΖ 088796 ΑΒ 061495 ΑΜ 982176

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2017 και 1.1.2016 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Συνέχεια - Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

1. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2017 ήταν για τον Όμιλο 162 άτομα και για την Εταιρεία 70 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2016: 120 και 76 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία

αντίστοιχα).

5. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την χρήση 2010, ενώ η θυγατρική εταιρεία CRYSTAL BEVERAGES AE δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2005 έως 2012.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία εξαγοράστηκε απο την μητρική, δεν είχε ενεργή δραστηριότητα. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν σχηματισθεί προβλέψεις πρόσθετων φόρων ποσού € 65 και € 40 αντίστοιχα.

6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων αναφορικά με απαιτήσεις της Εταιρείας, που ενδέχεται να έχουν σημαντική

επίδραση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας. 

4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας, με τις συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες ανέρχονται στο ποσό των €

9.447 και € 0 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε € 4.529 και

€ 0 αντίστοιχα. Πωλήσεις, αγορές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου με συνδεδεμένες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρείες δεν υπάρχουν.

7. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, επι των ακινήτων της Εταιρείας υπήρχαν εγεγραμμένα εμπράγματα βάρη συνολική αξίας € 8.774 υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων και ενέχυρα επι μηχανημάτων ποσού € 4.032.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

  (ΓΕ.ΜΗ. 022652254000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.  17626/14/Β/88/7)

ΕΔΡΑ : ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Τ.Κ. 135200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

 Ο Ομιλος Η Εταιρεία

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135  για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

 Ο Ομιλος Η Εταιρεία

21 Ιουνίου 2018

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

 Ο Ομιλος Η Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

 Ο Ομιλος Η Εταιρεία

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων


