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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Σας θέτουµε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες  Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016, οι 
οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και σας παραθέτουµε τις παρακάτω 
επεξηγήσεις. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Με την λήξη της 10ς εταιρικής χρήσης η Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ  ΑΕ» παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΛΠ / ∆ΠΧΑ), τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 
Οι πωλήσεις της Οµίλου κατά την χρήση του 2016, ανήλθαν σε € 7.490.433 από € 6.522.367 το 2015, αυξηµένες  κατά ποσοστό 15% 
περίπου, ενώ αντίστοιχα οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 7.472.116 και € 6.506.643 τη προηγούµενη χρήση. Παρά το δυσµενές 
οικονοµικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό τις πωλήσεις της. Η διατήρηση των 
πωλήσεων οφείλεται κυρίως στο επίπεδο εξυπηρέτησης, στην τιµολογιακή πολιτική και στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. 
Το ποσοστό µικτού κέρδους του Οµίλου ανήλθε σε 49,54% έναντι 56,99% την προηγούµενη χρήση, ενώ το ποσοστό µικτού κέρδους της 
εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό περίπου  52,31%, έναντι 60,99 % την προηγούµενη χρήση. 
Το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της κλειόµενης χρήσης 2016  του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 529.977 από € 611.142την προηγούµενη χρήση 
2015, και  της Εταιρείας διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε € 865.928 και € 972.436 τη προηγούµενη χρήση. 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Οµίλου ανήλθε σε - €  103.023 από - € 60.513 και της Εταιρείας διαµορφώθηκε αντίστοιχα σε - € 101.470 
και €- 63.629 την προηγούµενη χρήση. 
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το αποτέλεσµα προ φόρων της κλειόµενης χρήσης 2016 του Οµίλου ανήλθε σε ποσό € 426.954 έναντι του 
ποσού € 550.628 της προηγούµενης χρήσης 2015 και της Εταιρείας ανήλθε αντίστοιχα  σε ποσό € 764.458 και € 908.807 τη προηγούµενη 
χρήση. 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου  διαµορφώθηκαν την κλειόµενη χρήση 2016  σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2015, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους διαµορφώθηκε σε 49,54 % από 56,99 % 
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 0,83 (φορές) από 0,99 
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαµορφώθηκε στο 5,70 % το 2016 από 8,44 % το 2015 

 
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας  διαµορφώθηκαν την κλειόµενη χρήση 2016  σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2015, ως 
εξής: 

- Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους διαµορφώθηκε σε 82,02% από 82,80 %   
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 0,48 (φορές) από 0,63  
- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαµορφώθηκε στο 10% το 2016 από 14% το 2015 

 
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών 
λόγο πωλήσεων µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας (πιστωτικές κάρτες, αντικαταβολή και τραπεζική κατάθεση).  
(β) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών διαθεσίµων και την ύπαρξη διαθέσιµων πηγών 
χρηµατοδότησης. Η συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για 
την εµπρόθεσµη ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για τη συνέχιση 
της οµαλής λειτουργίας της στο µέλλον.  
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 
µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια 
µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.  
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 
 
Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης και µέχρι σήµερα δεν διατηρεί υποκαταστήµατα. 
 
Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόµενη χρήση 
H ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι το 2017 θα παραµένει µια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει έντονα την 
Ελληνική αγορά, και έχει δηµιουργήσει συνθήκες ύφεσης που δεν φαίνονται να  
αποκλιµακώνονται µε τα σηµερινά δεδοµένα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε ενέργειες για την προώθηση-αύξηση των πωλήσεων µε 
στόχο την βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών.  
 
∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
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Σηµαντικά   γεγονότα   που   συνέβησαν   από   τη   λήξη   της   χρήσεως  µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας 
εκθέσεως 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
 
 
Νέα Ιωνία, 15 Μαΐου 2017 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Γεώργιος Χατζηγεωργίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 31ης 
∆εκεµβρίου 2016, 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. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ»  και των θυγατρικών αυτής κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των 
άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ» και 
το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Γεώργιος Πετρόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

  Σηµεί- Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ωση                 

    31/12/2016   31/12/2015   31/12/2016   31/12/2015   

Περιουσιακά στοιχεία       *Αναδιατυπωµένο         *Αναδιατυπωµένο   
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία                   
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1  682.255    451.586    680.437    448.831    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2  4.046    4.243    3.831    3.742    

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.3  0    0    1.164.087    753.331    
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις    6.3 22.519    8.196    27.067    12.067    
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.9  53.569    34.610    53.569    34.610    
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.4  52.918    32.007    47.106    25.696    
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   815.306    530.642    1.976.096    1.278.277    

                    

Αποθέµατα   0    3.278    0    3.278    
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6.5  343.263    314.989    340.291    313.641    
Λοιπές απαιτήσεις 6.5  441.142    328.134    377.116    272.725    
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 6.6  91.870    17.611    87.304    15.344    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7  1.127.340    1.568.013    1.066.253    1.522.536    

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   2.003.615    2.232.025    1.870.964    2.127.524    

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   2.818.921    2.762.667    3.847.061    3.405.801    

                    

Ίδια Κεφάλαια                   
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8  60.000    60.000    60.000    60.000    
Αποθεµατικά   47.928    47.928    47.928    47.928    
Αποτελέσµατα εις νέον   1.433.056    1.263.077    2.483.380    1.962.873    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών 
Μητρικής 

  1.540.983    1.371.005    2.591.308    2.070.800    

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   2.464    2.510    0    0    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.543.447    1.373.515    2.591.308    2.070.800    

                    
Υποχρεώσεις                   
Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 6.10  184.941    119.344    184.941    119.344    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.11  28.632    25.000    25.000    25.000    
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   213.573    144.344    209.941    144.344    

                    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12  483.063    762.577    483.063    759.980    
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13  232.997    282.002    230.222    282.002    
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.14  345.840    200.229    332.526    148.674    
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   1.061.901    1.244.808    1.045.811    1.190.656    

Σύνολο Υποχρεώσεων   1.275.473    1.389.152    1.255.752    1.335.000    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   2.818.921    2.762.667    3.847.061    3.405.801    

 

 
*Βλέπε σχετικά τη σηµείωση 6.26 

 
 
 



 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2016 

 

 

7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  Σηµεί- Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ωση 
01/01 - 

31/12/2016 
  

01/01 - 
31/12/2015 

    
01/01 - 

31/12/2016 
01/01 - 

31/12/2015 
  

        *Αναδιατυπωµένο         *Αναδιατυπωµένο   

Πωλήσεις   7.490.433    6.522.367      7.472.116  6.506.643    

Κόστος παροχής υπηρεσιών 6.15 (3.779.982)   (2.805.451)     (3.563.199) (2.538.047)   
Μικτό Κέρδος 

 
3.710.451    3.716.916      3.908.917  3.968.595    

  
 

                
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  6.16 33.777    35.408      31.250  35.016    
Έξοδα διοίκησης 6.17 (2.417.023)   (2.421.686)     (2.370.288) (2.385.374)   
Έξοδα  διάθεσης 6.18 (752.629)   (682.398)     (661.206) (611.364)   
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 6.19 (44.598)   (37.099)     (42.744) (34.438)   
Κέρδη εκµετάλλευσης 

 
529.977    611.142      865.928  972.436    

  
 

                
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.20 11.291    15.927      8.155  7.183    
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.20 (109.766)   (72.569)     (109.625) (70.812)   
Επενδυτικό αποτέλεσµα 6.3  (4.548)   (3.871)     0  0    
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων   426.954    550.628      764.458  908.807    

Φόρος εισοδήµατος   6.21 (209.764)   (267.868)     (209.764) (267.868)   
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)   217.190    282.759      554.694  640.938    

                    
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:                   
Αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζηµίωσης προσωπικού 

  (48.149)   (78.944)     (48.149) (78.944)   

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

  (13.026)   (41.336)     0  0    

Φόρος εισοδήµατος    13.963    22.894      13.963  22.894    
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   (47.212)   (97.386)     (34.186) (56.050)   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α) + (Β) 

  169.978    185.372      520.508  584.888    

                    
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :                   
 - Ιδιοκτήτες µητρικής   224.755    292.289      554.694  640.938    
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας   (7.565)   (9.530)     0  0    
                    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  περιόδου 
αποδιδόµενα σε : 

                  

 - Ιδιοκτήτες µητρικής   177.543    194.903      520.508  584.888    
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας   (7.565)   (9.530)     0  0    

 

 
*Βλέπε σχετικά τη σηµείωση 6.26 

 

 
Νέα Ιωνία, 15 Μαΐου 2017 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

   
   

Γεώργιος Χατζηγεωργίου Βασίλειος ∆ήµου Βαλεντίνα Σίλι 
Α.∆.Τ. ΑΕ 054131 Α.∆.Τ. ΑΜ 533466  Α.∆.Τ. ΑΚ 793903 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 111601 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

Όµιλος 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα  
εις νέο 

Σύνολο 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας  

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2015 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2015 

60.000 47.928 1.177.705 1.285.633 -1.229 1.284.404 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 01/01 - 31/12/2015 

0 0 185.372 185.372 -9.530 175.842 

Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

0 0 0 0 13.269 13.269 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 -100.000 -100.000 0 -100.000 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2015 

60.000 47.928 1.263.077 1.371.004 2.510 1.373.515 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016 

60.000 47.928 1.263.077 1.371.004 2.510 1.373.515 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 01/01 - 31/12/2016 

0 0 169.978 169.978 -7.565 162.413 

Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

0 0 0 0 7.519 7.519 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 

60.000 47.928 1.433.055 1.540.982 2.464 1.543.447 

 

Εταιρεία 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα  
εις νέο 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2015 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2015 

60.000 47.928 1.477.984 1.585.912 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 01/01 - 31/12/2015 

0 0 584.888 584.888 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 -100.000 -100.000 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2015 

60.000 47.928 1.962.872 2.070.799 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016 

60.000 47.928 1.962.872 2.070.799 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 01/01 - 31/12/2016 

0 0 520.508 520.508 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 

60.000 47.928 2.483.380 2.591.307 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

          

  
01/01 - 

31/12/2016 
  

01/01 - 
31/12/2015 

01/01 - 
31/12/2016 

  
01/01 - 

31/12/2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες             

Κέρδη/(ζηµίες)  πρo φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 426.954   550.628 764.458   908.807 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :             
Αποσβέσεις 140.767   97.537 138.676   95.446 
Προβλέψεις 17.946   12.416 17.448   12.416 
Συναλλαγµατικές διαφορές -7.363   -26.884 0   0 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -17.797   3.871 0   0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.975   33.231 2.975   33.231 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες             
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.278   690 3.278   0 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων -215.541   78.304 -203.002   79.139 

(Μείωση)/ αύξηση  υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) -79.068   59.090 -44.638   173.926 
Μείον:             
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -2.975   -33.231 -2.975   -33.231 
Καταβληµένοι φόροι -340.410   -431.385 -340.410   -401.542 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -71.234   344.267 335.810   868.192 
              

Επενδυτικές δραστηριότητες             

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων -15.000   -12.067 -425.756   -468.090 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -362.595   -254.336 -361.727   -252.763 
Τόκοι εισπραχθέντες 8.155   7.183 8.155   7.183 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -369.439   -259.220 -779.327   -713.670 
              
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες             

Μερίσµατα πληρωθέντα 0   -100.000 0   -100.000 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0   -100.000 0   -100.000 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) -440.673   -14.953 -443.517   54.521 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 1.568.013   1.582.967 1.522.536   1.468.015 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 1.127.340   1.568.013 1.066.253   1.522.536 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Η Εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονοµικές Καταστάσεις, 
του Οµίλου και της Εταιρείας µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 
αυτών, για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 3599/29.5.2006), η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και είναι συγγενής της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ. 
 
Οι  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.skroutz.gr  
O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν εκατόν είκοσι οχτώ (128) άτοµα και την 31/12/2015 ήταν ενενήντα έξι 
(96) άτοµα. 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι:  

- Η κατασκευή  και διαµόρφωση ιστοσελίδων (web sites) στο διαδίκτυο (internet)  προς εµπορική εκµετάλλευση 
-Η παροχή υπηρεσιών µέσω των δικτυακών τόπων προς τρίτους ή και για λογαριασµό τρίτων  
-Η διαφήµιση παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους προϊόντων µέσω του διαδικτύου (internet)    
-Η παροχή υπηρεσιών, διαβίβαση πληροφοριών και δεδοµένων µέσω δικτύων επικοινωνίας  
-Η δηµιουργία και εκµετάλλευση λογισµικών προγραµµάτων παντός τύπου και η µετατροπή προϊόντων λογισµικού τα οποία 
αντιπροσωπεύονται  από εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού  
-Η υπηρεσία µετάδοσης δεδοµένων µε µεταγωγή πακέτων δεδοµένων ή µεταγωγή κυκλωµάτων ή µεταπώληση χωρητικότητας  
-Η παροχή υπηρεσιών διασυνδεσιµότητας µεµονωµένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορµό, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, µε   
κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάµενο ή µελλοντικό 
-Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεµατικών εφαρµογών τηλεπληροφορικής µε ειδικότερο σκοπό τη διερεύνηση της αγοράς και την      
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των πελατών της 
- Η παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για τη διασύνδεση δικτύων δεδοµένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  
-Η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεµένων δικτύων του διαδικτύου και άλλων δικτύων υφισταµένων ή µελλοντικών  
-Η ίδρυση και η λειτουργία καταστηµάτων µε Η/Υ προς κοινή χρήση µε ταυτόχρονη πώληση στους πελάτες αυτών καφέ, ροφηµάτων, 
αναψυκτικών και ποτών (internet café) 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1 - 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 15/5/2017. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2016,  που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31η 
∆εκεµβρίου 2016 έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την 
αναπροσαρµογή συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής 
«∆.Π.Χ.Α.») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆.Λ.Π.»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  
οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  
την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχοµένως απαιτούνται από ∆.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που 
παρέχονται µέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σηµαντικές. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή 
διατύπωσή τους θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 

 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα 
τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
3.1  Βάση ενοποίησης 
α) Θυγατρικές επιχειρήσεις: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον Όµιλο. Ο Όµιλος ασκεί έλεγχο σε µια 
επιχείρηση όταν ο Όµιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα 
να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις µέσω της δύναµης που ασκεί στην επιχείρηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από 
την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να υφίσταται.  
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου εξαγοράς. Ο Όµιλος επιµετρά τα αποκτηθέντα 
αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Ανά 
περίπτωση εξαγοράς, ο Όµιλος αναγνωρίζει τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του 
µεριδίου της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα σε µια απόκτηση επιµετράται σε 
εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισµα της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης των µεταφερθέντων περιουσιακών 
στοιχείων από τον Όµιλο, των τυχόν  υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την αποκτώµενη θυγατρική προς τους προηγούµενους ιδιοκτήτες 
και τα τυχόν συµµετοχικά δικαιώµατα που έχει εκδώσει ο Όµιλος. 
 
Τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξαγορά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
 
Εάν η επιχειρηµατική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συµµετοχής που κατείχε ο Όµιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία 
επαναµετράται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την επαναµέτρηση 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 
Τυχόν ενδεχόµενο τίµηµα που µεταβιβάζεται από τον Όµιλο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 
Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος, που θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο τίµηµα 
κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν επαναµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω της καθαρής θέσης. 
 
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνουν έσοδα, έξοδα και µερίσµατα, απαλείφονται πλήρως. Κέρδη και 
ζηµιές από ενδοεταιρικές συναλλαγές επίσης απαλείφονται.  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για όµοιες συναλλαγές και 
άλλα γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Όποτε απαιτείται, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών τροποποιούνται ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.  Όταν ο Όµιλος χάσει τον έλεγχο µιας θυγατρικής, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής 
επιµετράται εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση µε την τρέχουσα αξία καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, δηλαδή µπορεί να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα. 
 
O Όµιλος χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών, που δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου, µε 
τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου. Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και 
της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος µεριδίου των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµιές που 
προκύπτουν από την πώληση σε κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια.  
 
Η Εταιρεία στις ατοµικές της χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος κτήσης µείον τυχόν 
αποµείωση. 
 
β) Συγγενείς επιχειρήσεις: Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 
όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως το οποίο µεταγενέστερα αυξάνεται ή 
µειώνεται µε την αναγνώριση του µεριδίου του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά. Ο λογαριασµός 
των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά.  
 
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο 
των απ’ ευθείας µεταβολών των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Οι 
συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις µε αντίστοιχη προσαρµογή στην 
τρέχουσα αξία της επένδυσης. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη 
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 
συγγενούς. 
 
Σε περίπτωση µείωσης του ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση όπου, όµως, ο Όµιλος συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή, µόνο 
αναλογία των ποσών που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα θα µεταφερθεί στα αποτελέσµατα.  
 
Κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής σε συγγενείς καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής 
του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.  
 
Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν 
αποµειωθεί. Εφόσον υφίσταται η ένδειξη, ο Όµιλος υπολογίζει το ποσό της αποµείωσης ως τη διαφορά ανάµεσα στην ανακτήσιµη αξία των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζει το ποσό στα αποτελέσµατα, προσκείµενο στα «Επενδυτικά 
αποτελέσµατα». 
 
Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες στο κόστος κτήσης µείον τυχόν αποµείωση. 
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3.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου είναι το Ευρώ το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών και υπολοίπων σε ξένο νόµισµα 
Η αρχική αναγνώριση µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του λειτουργικού και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  
 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 
 

- τα σε ξένο νόµισµα, νοµισµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, 
- τα µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, και 
- τα µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν και παρουσιάζονται στα «Λοιπά έσοδα/Λοιπά έξοδα».  
 
Καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν έχει νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας. 
 
(γ) Χρήση νοµίσµατος παρουσίασης διαφορετικού του νοµίσµατος λειτουργίας 
 
Στον Όµιλο περιλαµβάνονται µια εταιρεία  («ALVE») που έχουν διαφορετικό νόµισµα λειτουργίας (Τούρκικη Λίρα) από το νόµισµα 
παρουσίασης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση των εν λόγω εταιρειών εκφράζονται στο νόµισµα 
παρουσίασης του Οµίλου (Ευρώ) ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
αρχές: 
 

- περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης που παρουσιάζεται (συµπεριλαµβανοµένων των 
συγκρίσιµων κονδυλίων), µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της σχετικής Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης 

- έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των συγκρίσιµων κονδυλίων), 
µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της εκάστοτε περιόδου (εκτός εάν η µέση ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της 
συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και 
έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 

- κάθε προκύπτουσα συναλλαγµατική διαφορά καταχωρείται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
 
Κατά την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων και της οικονοµικής θέσης των εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό µε αυτά του Οµίλου και 
συγκεκριµένα κατά τις σχετικές απαλείψεις, η διαφορά που προκύπτει κατά τον συµψηφισµό ενδοεταιρικού χρηµατικού περιουσιακού 
στοιχείου (ή υποχρέωσης), λόγω νοµισµατικών διακυµάνσεων, θεωρείται συναλλαγµατική διαφορά που συνεχίζει να αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα ή στα λοιπά συνολικά έσοδα (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο) και σωρεύεται στα ίδια κεφάλαια 
µέχρι τη διάθεση της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηµατικό στοιχείο που αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης του Οµίλου σε 
εκµετάλλευση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αρχικά στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
ανακατατάσσονται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της εν λόγω επένδυσης. 
 
3.3 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους  µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την 
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 
και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή 
µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια Έως 11 έτη 

                                               Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                    Από   1 – 10 έτη      
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι 
λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως 
έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
 
Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που 
περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  
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3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισµικού (software). Οι άδειες λογισµικού αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 
 
3.5 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν 
κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το 
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω 
χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου 
συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να 
συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). 
 
3.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης. 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος 
αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

� Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των 
µεταβολών στα αποτελέσµατα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση 
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα». 
Τα ταµειακά ισοδύναµα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και 
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους 
και καταθέσεις προθεσµίας. 
 
∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

� Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  
� Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να 

καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων 
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

� Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

� Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 
� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,  
� Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα 
∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα.  
 
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα και µη, περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής 
Θέσης, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις». 
 
3.7 Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η 
αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο 
ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 
πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
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3.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες 
επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
 
3.9 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου 
εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που 
οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή 
συµψηφιστούν. 
 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης 
φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.10 Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσµες παροχές:  
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν: 

� Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
� Βραχύχρονες αποζηµιωµένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, µετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία 

 
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. 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα: 

� Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση µιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να 
βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης, τότε αυτές 
προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε 
εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή 
ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί. 
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Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα 
προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές 
υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ηµεροµηνία της κάθε Οικονοµικής Θέσης. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά 
καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. 
 
3.11  Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

� υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων 
� είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 
� το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση 
της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να 
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 
 
 3.12  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

� Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

� Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή 
µερίσµατα, όταν: 
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 
(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
 
3.13 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και 
οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου 
βαθµού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών 
αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών διενεργούνται µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που 
διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη κατά την ίδια χρονική στιγµή. 
 
3.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την 
οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
3.15  Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των τυχόν κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 
 
3.16. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ 
ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που 
αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων µετά την 31.12.2016, 
αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους, προβλέψεις αποµείωσhς αποθεµάτων και απαιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις αναφορικά 
µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες, είναι σηµαντικά 
περιορισµένος. 
 

4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 
1 Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην 



 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2016 

 

 

16

παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  
υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.   

4.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή µεταγενέστερα. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 
Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα 
καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών 
αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιµετώπιση για τις 
εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως 
σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015) 

Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από µία 
σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά θέµατα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση 
λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 16 /∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – 
αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση 
σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και 
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
του Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις 
αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των 
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που 
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 
δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες 
διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2016) 
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις 
καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο 
όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 
16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία 
οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της 
καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν 
ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ -  Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από µία 
σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 
εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: 
Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο 
προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση 
θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από 
τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις  Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
4.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε 
δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η 
ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε 
πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και 
την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εν αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 
 
• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε 
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα 
έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. 
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη 
δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» 
αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς 

ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28, 
σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. 
Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του 
ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 
µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά 
αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη µίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες 
ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη 
ταµειακών µεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές 
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε 
τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή 
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι 
να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς 
τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, 
τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε 
συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας πληρωµής 
βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε 
διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του 
∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή 
του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα 
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την 
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 

01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 
περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των 
βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην 
εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 
12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, 
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια 
µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρεία  



 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2016 

 

 

19

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών 
είτε τοις µετρητοίς είτε µε την λήψη µεταχρονολογηµένων επιταγών.  
(β) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  
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6.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
6.1  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων 
προσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή τους.  
Επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και  της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος        

Ποσά σε € 
Κτίρια - 

Εγκαταστά-
σεις κτιρίων 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 50.444 462.231 512.675 

Προσθήκες 34.585 218.992 253.577 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 85.029 681.223 766.252 

Προσθήκες 78.141 291.834 369.975 
Μειώσεις 0   0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 163.170 973.057 1.136.227 
        
Β. Αποσβέσεις       
        

Υπόλοιπα 01.01.2015 33.775 185.450 219.225 

Αποσβέσεις 5.829 89.615 95.444 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 39.604 275.063 314.667 

Αποσβέσεις 15.262 124.044 139.306 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 54.866 399.107 453.973 

        

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 45.426 406.160 451.586 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 108.304 573.950 682.254 

 

 

Εταιρεία        

Ποσά σε € 
Κτίρια - 

Εγκαταστά-
σεις κτιρίων 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισµός 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 50.444 457.456 507.900 

Προσθήκες 34.585 218.084 252.669 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 85.029 675.540 760.569 

Προσθήκες 78.141 291.066 369.207 
Μειώσεις 0   0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 163.170 966.606 1.129.777 
        
Β. Αποσβέσεις       
        

Υπόλοιπα 01.01.2015 33.775 183.515 217.290 

Αποσβέσεις 5.829 88.620 94.449 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 39.604 272.135 311.739 

Αποσβέσεις 15.262 122.339 137.601 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 54.866 394.474 449.339 

        

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 45.426 403.405 448.831 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 108.304 572.133 680.437 
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6.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν δικαιώµατα και λογισµικά προγράµµατα (software) και αναλύονται ως εξής: 
 

Όµιλος        

Ποσά σε € ∆ικαιώµατα  
Λογ/ισµικά  

Προγ/τα  
Σύνολο  

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 2.262 10.070 12.332 

Προσθήκες  0 94 94 
Μειώσεις 0   0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 2.262 10.164 12.426 

Προσθήκες  900 264 1.164 
Μειώσεις 0   0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 3.162 10.428 13.590 
        
Β. Αποσβέσεις       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 541 6.302 6.843 

Αποσβέσεις  226 1.112 1.339 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 768 7.415 8.182 

Αποσβέσεις  256 1.106 1.362 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 1.024 8.521 9.544 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 1.494 2.749 4.243 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 2.138 1.908 4.046 

 
 
 

Εταιρεία        

Ποσά σε € ∆ικαιώµατα  
Λογ/ισµικά  

Προγ/τα  
Σύνολο  

Α. Αξίες Κτήσης       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 2.262 8.665 10.927 

Προσθήκες  0 94 94 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 2.262 8.759 11.020 

Προσθήκες  900 264 1.164 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 3.162 9.023 12.184 
        
Β. Αποσβέσεις       
        
Υπόλοιπα 01.01.2015 541 5.740 6.281 

Αποσβέσεις  226 771 997 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2015 768 6.511 7.278 

Αποσβέσεις  256 819 1.075 
Μειώσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2016 1.024 7.330 8.354 

        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 1.494 2.248 3.742 
        
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016 2.138 1.693 3.831 
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6.3  Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 
Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2016 είχε ως εξής:  
 

∆οµή Οµίλου           

α/α Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Σχέση µε 
µητρική 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

1 
ALVE ĐNTERNET VE REKLAM HĐZMETLERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ.  

Τουρκία 97,96% Θυγατρική 
Ολική 

ενοποίηση 

2 JAM JAR A.E.  Ελλάδα 33,00% Συγγενής Καθαρή θέση 

3 FORTY TWO A.E. Ελλάδα 25,00% Συγγενής Καθαρή θέση 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 ιδρύθηκε η εταιρεία «FORTY TWO A.E.» στο κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει η ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. µε ποσοστό 
25%. Η εν λόγω συµµετοχή ταξινοµήθηκε στις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και ενοποιείται µε την µέθοδο της Καθαρής θέσης. 
 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές & Συγγενείς  
Επιχειρήσεις  

Εταιρεία 

      

  31/12/2016 31/12/2015 
      
      
Υπόλοιπα έναρξης  765.398 285.241 
Προσθήκες  425.756 480.157 
Σύνολο 1.191.154 765.398 

 
 

Επενδύσεις σε  Συγγενείς  Επιχειρήσεις  Όµιλος  
      
  31/12/2016 31/12/2015 
      
      
Υπόλοιπα έναρξης  12.067 0 
Προσθήκες  15.000 12.067 
Μερίδιο στην µεταβολή της καθαρής 
περιουσίας των συγγενών επιχειρήσεων -4.548 -3.871 
Σύνολο 22.519 8.196 

 

 
6.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
          

∆οσµένες εγγυήσεις  52.918 32.007 47.106 25.696 

Σύνολο 52.918 32.007 47.106 25.696 

 

 

6.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Εµπορικές απαιτήσεις 343.263 314.989 340.291 313.641 
Λοιπές απαιτήσεις 441.142 328.134 377.116 272.725 

Σύνολο 784.404 643.123 717.407 586.366 
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Όµιλος 
 

Εταιρεία 
 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Πελάτες εσωτερικού 266.239 266166,01 266.239 266.166 

Πελάτες εξωτερικού 5.159 2088,3 2.187 740 

Επιταγές εισπρακτέες 38.532 46734,69 38.532 46.735 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  33.333 0 33.333 0 

Σύνολο 343.263 314.989 340.291 313.641 

    
  
     

  
Όµιλος 

Εταιρεία 
 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Ελληνικό ∆ηµόσιο (Παρακρ/νοι 
φόροι) 347.608 287.379 

284.028 232.416 

Προκαταβολές σε Προµηθευτές 0 26.041 0 26.041 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 93.534 14.714 93.088 14.268 

Γενικό σύνολο 441.141,97 328.134 377.116 272.725 

 

6.6 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 

 
Όµιλος    Εταιρεία   

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Έξοδα επόµενων χρήσεων 91.233 17.611 86.666 15.344 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  638 0 638 0 
Σύνολο 91.871 17.611 87.304 15.344 

 

6.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 

          

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Ταµείο 48 635 0 0 
Καταθέσεις όψεως  1.127.291 987.966 1.066.253 943.124 
Καταθέσεις προθεσµίας  0 579.412 0 579.412 
Σύνολο 1.127.340 1.568.013 1.066.253 1.522.536 

 

6.8 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 
31/12/2016 και 31/12/2015 έχει ως εξής: 

 
      

  
Αριθµός  
Μετοχών 

Ονοµαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

        
Υπόλοιπα την 01/01/2015 24.000 2,5 60.000 

Μεταβολή χρήσης 0 0 0 
Υπόλοιπα την 31/12/2015 24.000 2,5 60.000 

Μεταβολή χρήσης 0 0 0 
Υπόλοιπα την 31/12/2016 24.000 2,5 60.000 

 

6.9 Αναβαλλόµενος φόρος 
Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε: 

  31/12/2016 31/12/2015 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 53.633 34.610 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -64 0 

Συµψηφισµένο πιστωτικό υπόλοιπο 53.569 34.610 
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Παροχές 

Προσωπικού 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2015 14.418 14.418 

(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσµάτων -2.702 -2.702 

(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 22.894 22.894 

Μεταβολή συντελεστή 0 0 

Σύνολο µεταβολής στη χρήση  20.192 20.192 

Υπόλοιπο 31/12/2015 34.610 34.610 

(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσµάτων 5.060 5.060 

(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 13.963 13.963 

Σύνολο µεταβολής στη χρήση  19.023 19.023 

Υπόλοιπο 31/12/2016 53.633 53.633 

      

      
Αναβαλλόµενες φορολογικές Λοιπά Σύνολο 

υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο 01/01/2015 -8.430 -8.430 

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσµάτων 8.430 8.430 

Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 

Σύνολο µεταβολής στη χρήση  8.430 8.430 

Υπόλοιπο 31/12/2015 0 0 

Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσµάτων -64 -64 

Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 

Σύνολο µεταβολής στη χρήση  -64 -64 

Υπόλοιπο 31/12/2016 -64 -64 

      

Υπόλοιπο µετά το συµψηφισµό 31/12/2015   34.610 

Υπόλοιπο µετά το συµψηφισµό 31/12/2016   53.569 

 

6.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αφορούν: 
 

Όµιλος 
 

Εταιρεία 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

 
        

Υποχρεώσεις ισολογισµού για 
συνταξιοδοτικές παροχές 184.941 119.344 184.941 119.344 

Σύνολο 184.941 119.344 184.941 119.344 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού των παροχών προσωπικού αφορά την υποχρέωση που διαµορφώνεται από το πρόγραµµα καθορισµένων 
παροχών του Οµίλου που ισχύει για τους εργαζόµενους στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το πρόγραµµα αφορούν  
αποζηµιώσεις του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόµου 2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το 
νόµο 4093/12. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, δεν προβλέπεται η δηµιουργία και η χρηµατοδότηση, µε την µορφή εισφορών, ειδικού 
ταµείου (αποθεµατικού) για την κάλυψη των αποζηµιώσεων αποχώρησης των νόµων 2112/20 και 3026/54, όπως τροποποιήθηκαν από το 
νόµο 4093/12, καθώς και άλλων σχετικών παροχών. Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τους νόµους 2112/20 και 3026/54, όπως 
τροποποιήθηκαν από το νόµο 4093/12, είναι αποκλειστικά εφάπαξ αποζηµιώσεις, οι οποίες δίδονται µόνο στις περιπτώσεις κανονικής 
αποχώρησης, απόλυσης και για όσους υπόκεινται στο νόµο 3026/54, στο θάνατο και στην οικειοθελή αποχώρηση υπό προϋποθέσεις. 
Το παραπάνω πρόγραµµα δηµιουργεί έκθεση του Οµίλου σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο λόγω χρήσης παραδοχών 
µακροζωίας και επιτοκίου προεξόφλησης των παραδοχών. 
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6.11  Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Όµιλος Εταιρεία 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

          

Λοιπές Υποχρεώσεις  3.632 0 0 0 

Λοιπές Προβλέψεις  25.000 25.000 25.000 25.000 

Σύνολο 25.000 25.000 25.000 25.000 
 

6.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και  της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

Όµιλος 
 

Εταιρεία 
 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Προµηθευτές εσωτερικού 31.496 298.782 31.496 298.782 
Προµηθευτές εξωτερικού 26.448 15.658 26.448 15.658 
Επιταγές πληρωτέες 3.910 0 3.910 0 
Παρακρατούµενοι φόροι - τέλη 235.747 272.262 235.747 269.665 
Λοιποί φόροι 2.488 8.130 2.488 8.130 
ΦΠΑ 182.034 157.059 182.034 157.059 
Προκαταβολές από πελάτες 941 10.686 941 10.686 
Σύνολο 483.063 762.577 483.063 759.980 

 

6.13 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Τα κονδύλια του Οµίλου και της Εταιρείας  € 230.222 & € 280.002  και  € 232.997 & 282.002  αφορούν τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 
των φορολογητέων κερδών του Οµίλου και της εταιρείας κατά την 31η/12/2016 και 31η/12/2015, αντίστοιχα. 
 
6.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας: 

Όµιλος 
Εταιρεία 

 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 
          

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 243.807 136533 238.533 132.240 
Πιστωτές διάφοροι 101.219 61304 93.177 14.042 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  815 2392 815 2.392 
Σύνολο 345.840 200.229 332.526 148.674 

 

6.15 Κόστος παροχής υπηρεσιών 
Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 

  Όµιλος  Εταιρεία 

  
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 
          

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.549.204 2.602.259 3.390.951 2.404.211 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 957 1.080 957 1.080 
Παροχές τρίτων 56.513 45.510 56.513 45.510 
Φόροι τέλη  14.341 9.775 14.341 9.775 
∆ιάφορα έξοδα  131.233 127.738 72.702 58.382 
Αποσβέσεις  27.735 19.089 27.735 19.089 
Κόστος αποθεµάτων 0 147 0 147 
Ιδιοπαραγωγή 0 -147 0 -147 
Σύνολο 3.779.982 2.805.451 3.563.199 2.538.047 
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6.16 Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          
Έσοδα από επιχορηγήσεις-
επιδοτήσεις 0 1.369 0 1.369 
Ενοίκια  1.865 0 1.865 0 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 26.915 22.351 24.388 21.959 

Λοιπά έσοδα προηγούµενων 
χρήσεων  4.997 121 4.997 121 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις 0 11.567 0 11.567 
Σύνολο 33.777 35.408 31.250 35.016 

 

6.17  Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  Όµιλος  Εταιρεία 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 328.922 233.208 328.922 233.208 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  1.613.139 1.820.274 1.613.139 1.820.274 
Παροχές τρίτων  141.281 113.776 141.281 113.776 
Φόροι τέλη  35.854 24.438 35.854 24.438 
∆ιάφορα έξοδα 228.059 181.838 181.754 145.956 
Αποσβέσεις παγίων 69.768 48.153 69.338 47.723 
Σύνολο 2.417.023 2.421.686 2.370.288 2.385.374 

 

6.18  Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης  αναλύονται ως εξής: 

  Όµιλος  Εταιρεία 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 104.796 74.301 104.796 74.301 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 299.474 337.927 299.474 337.927 
Παροχές τρίτων 84.769 68.265 84.769 68.265 
Φόροι τέλη 21.513 14.663 21.513 14.663 
∆ιάφορα έξοδα 199.635 157.767 109.052 87.573 
Αποσβέσεις παγίων 42.443 29.474 41.603 28.634 
Σύνολο 752.629 682.398 661.206 611.364 

     
 
 
6.19 Λοιπά έξοδα     
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 23.049 6.945 21.195 4.285 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 823 6.171 823 6.171 
Προβλέψεις  20.726 23.983 20.726 23.983 
Σύνολο 44.598 37.099 42.744 34.438 
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6.20 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
Όµιλος  Εταιρεία 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Πιστωτικοί τόκοι 11.071 15926,9 7.935 7.183 
∆ουλευµένοι τόκοι χρεογράφων 220 0 220 0 
Σύνολο 11.291 15.927 8.155 7.183 

 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

  

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Προµήθειες από τράπεζες 106.651 37.486 106.651 37.486 
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδ. 
έξοδα 3.115 35.084 2.975 33.326 
Σύνολο 109.766 72.569 109.625 70.812 

 

6.21 Φόρος εισοδήµατος 
Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

  
Όµιλος 

 
Εταιρεία 

 

 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2016 

1/1-
31/12/2015 

          

Τρέχων φόρος 209.764 267.868 209.764 267.868 
Αναβαλλόµενη φορολογία 23.233 14.134 20.458 14.134 
Σύνολο 232.997 282.002 230.222 282.002 

 

6.22 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν σε εµπορικές συναλλαγές. Οι συναλλαγές δε περιλαµβάνουν ειδικούς όρους ή συνθήκες. Τα 
υπόλοιπα  συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής: 
 

"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2016 

  Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Συνδεδεµένες  410.756 σε Συνδεδεµένες  - 

από Συγγενείς  35.198 σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  13.870 
 

 

"ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε" 2015 

  Απαιτήσεις    Υποχρεώσεις    

από Συνδεδεµένες  - σε Συνδεδεµένες  - 

από Συγγενείς  - σε Συγγενείς  - 

Λοιπές απαιτήσεις  - Λοιπές υποχρεώσεις  62.362 
 

  
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 

      

Συναλλαγές και αµοιβές µελών της ∆ιοίκησης 1.198.137 979.527 

Απαιτήσεις από µέλη της ∆ιοίκησης 0 0 

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης  0 0 
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6.23 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις. 

 

6.24 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Αναφορικά µε τις εταιρείες του Οµίλου, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις, που παρουσιάζονται 
παρακάτω, και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 
 

Επωνυµία  Χρήσεις  

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.  2010 

ALVE ĐNTERNET VE REKLAM HĐZMETLERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ.  2014-2016 

JAM JAR A.E.  2015-2016 

FORTY TWO A.E.  2016 

Έναντι  της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2010, η εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» έχει προβεί  σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν να  καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 
ενδεχόµενη υποχρέωση ύψους € 25 χιλ. 
Για τις χρήσεις 2011-2015 στην εταιρεία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.»  έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 22338/1994 και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 
Για τη χρήση 2016 η εταιρεία  «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.»  έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναµένεται 
να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.    
 
 

6.25  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

6.26 Αναταξινοµήσεις συγκρίσιµων κονδυλίων  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016,  ο Όµιλος τροποποίησε τα κριτήρια ταξινόµησης διαφόρων κονδυλίων της κατάστασης οικονοµικής θέσης 
και της κατάστασης συνολικών εσόδων για πληρέστερη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Προκειµένου να εφαρµοστεί η αρχή της 
συγκρισιµότητας των παρουσιαζόµενων χρήσεων, η εταιρεία εφάρµοσε τα εν λόγω κριτήρια και στα παρουσιαζόµενα κονδύλια της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης της προηγούµενης χρήσης 2015. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων 
της ανωτέρω κατάστασης σε σχέση µε αυτά που δηµοσιεύτηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2015.  
Σηµειώνεται ότι µε τις παραπάνω αναταξινοµήσεις δεν προκύπτουν επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους, 
στο αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, καθώς και στα συνολικά ίδια κεφάλαια  του Οµίλου και της Εταιρείας. 
Η επίδραση των αναταξινοµήσεων στα κονδύλια της κατάστασης οικονοµικής θέσης και συνολικών εσόδων της συγκρίσιµης χρήσης 2015 έχει 
ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κονδύλια κατάστασης οικονοµικής θέσης της 
χρήσης 2015 

Αναδιατυπωµένα 
στοιχεία 

  
∆ηµοσιοποιηµένα 

στοιχεία 
  

Αναδιατυπωµένα 
στοιχεία 

  
∆ηµοσιοποιηµένα 

στοιχεία 
  

Περιουσιακά στοιχεία                 
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία                 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 451.586    451.586    448.831    448.831    

Άύλα περιουσιακά στοιχεία  4.243    4.243    3.742    3.742    

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0    0    753.331    753.331    
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  8.196    8.196    12.067    12.067    
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 34.610    0    34.610    0    
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 32.007    32.007    25.696    25.696    
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 530.642    496.031    1.278.277    1.243.667    

                  

Αποθέµατα 3.278    3.278    3.278    3.278    
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 314.989    314.989    313.641    313.641    
Λοιπές απαιτήσεις 328.134    328.134    272.725    272.725    
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 17.611    17.611    15.344    15.344    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.568.013    1.568.013    1.522.536    1.522.536    

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 2.232.025    2.232.025    2.127.524    2.127.524    

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.762.667    2.728.056    3.405.801    3.371.191    

                  

Ίδια Κεφάλαια                 
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000    60.000    60.000    60.000    
Αποθεµατικά 47.928    47.928    47.928    47.928    
Αποτελέσµατα εις νέον 1.263.077    1.263.077    1.962.873    1.962.873    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών 
Μητρικής 

1.371.005    1.371.005    2.070.800    2.070.800    

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.510    2.510    0    0    
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.373.515    1.373.515    2.070.800    2.070.800    

                  
Υποχρεώσεις                 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0    247.393    0    247.393    

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 119.344    119.344    119.344    119.344    
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.000    25.000    25.000    25.000    
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 144.344    391.737    144.344    391.737    

                  
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 762.577    325.126    759.980    325.126    
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 282.002    437.450    282.002    434.854    
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 200.229    200.229    148.674    148.674    
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 1.244.808    962.804    1.190.656    908.654    

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.389.152    1.354.541    1.335.000    1.300.390    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.762.667    2.728.056    3.405.801    3.371.190    

 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                  
Κονδύλια κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 
2015 

Αναδιατυπωµένα 
στοιχεία 

  
∆ηµοσιοποιηµένα 

στοιχεία 
    

Αναδιατυπωµένα 
στοιχεία 

∆ηµοσιοποιηµένα 
στοιχεία 

  

                  

Πωλήσεις 6.522.367    6.522.367      6.506.643  6.506.643    

Κόστος Πωληθέντων (2.805.451)   (1.386.654)     (2.538.047) (1.119.251)   
Μικτό Κέρδος 3.716.916    5.135.713      3.968.595  5.387.392    

                  
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  35.408    35.408      35.016  35.016    
Έξοδα διοίκησης (2.421.686)   (2.834.439)     (2.385.374) (2.798.127)   
Έξοδα  διάθεσης (682.398)   (1.749.910)     (611.364) (1.678.876)   
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (37.099)   (13.116)     (34.438) (10.456)   
Κέρδη εκµετάλλευσης 611.142    573.656      972.436  934.950    

                  
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 15.927    15.927      7.183  7.183    

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (72.569)   (34.989)     (70.812) (33.231)   

∆ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών & χρεογράφων 0    (95)     0  (95)   

Επενδυτικό αποτέλεσµα (3.871)   (3.871)     0  0    
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 550.628    550.627      908.807  908.807    

Φόρος εισοδήµατος (267.868)   (267.868)     (267.868) (267.868)   
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 282.759    282.758      640.938  640.938    

                  
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους:                 
Αναλογιστικές ζηµιές αναγνώρισης πρόβλεψης 
αποζηµίωσης προσωπικού 

(78.944)   (56.050)     (78.944) (56.050)   

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή των 
οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

(41.336)   (41.336)     0  0    

Φόρος εισοδήµατος  22.894          22.894  0    
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (97.386)   (97.386)     (56.050) (56.050)   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α) + (Β) 

185.372    185.372      584.888  584.888    

                  
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε :                 
 - Ιδιοκτήτες µητρικής 292.289    292.289      640.938  640.938    
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (9.530)   (9.530)     0  0    
                  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  περιόδου 
αποδιδόµενα σε : 

                

 - Ιδιοκτήτες µητρικής 194.903    194.903      584.888  584.888    
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (9.530)   (9.530)     0  0    

 


