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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Εκτελεστικός Πρόεδρος) 
 
 Κώστας Γ. Ηλιάδης  
 
 Χρύσης Χ. Χριστόπουλος  
 
 Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου  
 (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος) 
 
 Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος 
 
 Νίκος Μ. Χατζηκυριάκος  
 (∆ιορίστηκε στις 30 Απριλίου 2018) 

 
 
Γραµµατέας  Αριάνα Χατζηκυριάκου  
 
 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ανδρέας Θεοχαρίδης 
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι  Χαβιαράς & Φιλίππου LLC 
 Μ.Χ. Μυλωνάς & Συνεργάτες ∆.Ε.Π.Ε. 
 'Αντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί ∆.Ε.Π.Ε 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  Ernst & Young Cyprus Ltd 
 Λευκωσία, Κύπρος 
 
 
Τραπεζίτες  Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 
 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ 
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 Credit Suisse AG 
 RCB Bank Ltd 
 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο   Γρηγόρη Αυξεντίου 115 
 Βιοµηχανική Περιοχή Κοκκινοτριµιθιάς 
 Κοκκινοτριµιθιά 2660 
 Λευκωσία, Κύπρος 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited (η 'Εταιρεία') 
υποβάλλει στα µέλη την Ενιαία Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και τις ελεγµένες χωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος συνέχισαν κατά τη διάρκεια του 2017 να είναι:  

α) Η παραγωγή και διανοµή µπισκότων. 
β) Η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών προγεύµατος. 
γ) Η παραγωγή και διανοµή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς.  
δ) Η παραγωγή και διανοµή παξιµαδιών και φρυγανιών. 
ε) Η παραγωγή / εισαγωγή και διανοµή βιολογικών τροφίµων. 
στ) Η παραγωγή και διανοµή επιδόρπιων και γλυκών. 
ζ) Η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων.   
η) Οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και αγοραπωλησίες µετοχών. 
θ) Οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης /πώλησης /ενοικίασης γης και ακινήτων.  
 
∆εν υπήρχαν αλλαγές στη δοµή του Συγκροτήµατος και στη φύση των εργασιών του κατά τη διάρκεια του 
έτους. Στη σηµείωση 31 των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται οι 
θυγατρικές της Εταιρείας. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η εξέλιξη του Συγκροτήµατος µέχρι σήµερα όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις δεν ήταν η 
αναµενόµενη σε σχέση µε το 2016 και την αγορά γενικότερα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεχίζει τις 
προσπάθειες για βελτίωση  των επιδόσεων του Συγκροτήµατος. 
 
1. Κύκλος  εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος για το έτος µειώθηκε κατά €482.057 φθάνοντας στα €23.973.667 
που αντιστοιχεί µε µείωση 1.97% σε σύγκριση µε το έτος 2016 και οφείλεται στις συνεχιζόµενες αρνητικές 
συνθήκες της αγοράς. 
 
2. Μεικτό κέρδος 
Το µεικτό κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος µειώθηκε κατά €301.408 φθάνοντας στα €9.921.239 που 
αντιστοιχεί µε µείωση 2,95% σε σύγκριση µε το έτος 2016 και οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών 
που αναφέρεται πιο πάνω. 
 
3. Άλλα έσοδα 
Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά €2.569 φθάνοντας στα €1.139.834 και ήταν στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε το 
προηγούµενο έτος. 
 
4. Κέρδος από εργασίες 
Το κέρδος από εργασίες µειώθηκε κατά €370.859 φθάνοντας στα €2.446.650. Τα έξοδα διοίκησης 
µειώθηκαν κατά €196.042 φθάνοντας στα €2.589.536, ενώ τα έξοδα πωλήσεων και διανοµής µειώθηκαν 
κατά €255.860, κυρίως λόγω µείωσης των εξόδων εµπορίας που παραχωρήθηκαν, φθάνοντας στα 
€5.973.263. 
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5. Κέρδος πριν την φορολογία 
Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αυξήθηκαν από €56.390 στις €168.544 κυρίως λόγω εισοδηµάτων από 
τόκους από την επιστροφή φόρων κατά τον προηγούµενο χρόνο (2016). 
 
Το κέρδος πριν τη φορολογία και την απόδοση των επενδύσεων µειώθηκε κατά €483.013 φθάνοντας στα 
€2.278.106, µείωση της τάξης του 17,49%. 
 
Η άνοδος των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και της Αµερικής επηρέασε θετικά την 
αγοραία αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος. Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
της Εταιρείας ανήλθε στο τέλος του έτους σε €13,4 εκ. σε σύγκριση µε €11,7 εκ. το 2016. 
 
Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες  

2017 
 

2016 

 
Περιθώριο µεικτού κέρδους 

 
41,38% 

 
41,80% 

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (προ φόρων, τόκων, αποµείωσης, 
αποσβέσεων και επανεκτίµηση̋) 

 
17,76% 

 
18,72% 

Καθαρή λογιστική αξία µετοχής (σεντ) 57,18 55,95 
Ηµέρες εµπορικών χρεωστών 50 56 
Ηµέρες εµπορικών πιστωτών 100 67 
Ηµέρες αποθεµάτων 112 99 
∆είκτης τρέχουσας ρευστότητας 1,23 1,32 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα σε συνοπτική µορφή έχουν ως εξής:   

 
  2017 2016 
   € € 
 
Κύκλος εργασιών 23.973.667 24.455.724

 
Μεικτό κέρδος  9.921.239 10.222.647 

Κέρδος από εργασίες  2.446.650  2.817.509 

Κέρδος έτους  2.073.128  2.561.557 

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)        2,09        2,59 

 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως το κέρδος για το έτος µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 
 
Οι επιδόσεις της ιθύνουσας Εταιρείας ακολουθούν τις επιδόσεις του Συγκροτήµατος όπως αναφέρεται πιο 
πάνω αφού η Εταιρεία αποτελεί βασικό µέρος των εργασιών του Συγκροτήµατος. 
 
Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων της Εταιρείας παρουσιάζεται στη σελίδα 16 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Το κέρδος έτους της Εταιρείας ανήλθε σε €1.797.804 (2016: €2.267.193). 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων την καταβολή 
µερίσµατος ύψους €1.028.151 (2016: €1.008.379), που αναλογεί σε €0,0104 ανά µετοχή (2016: €0,0102) ή 
4% (2016: 3,92%) επί της ονοµαστικής αξίας του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που 
αντιστοιχεί σε 1,92% αύξηση στο µέρισµα του 2016. Το προτεινόµενο µέρισµα ισοδυναµεί σε µερισµατική 
απόδοση της τάξεως του 5,2%, επί της µέσης τιµής κλεισίµατος της µετοχής των €0,200 στις 31 ∆εκεµβρίου 
2017. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν το Συγκρότηµα και  η  Εταιρεία  αναφέρονται  στις  σηµειώσεις 
33 και 34 των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. Σε σχέση µε τη χρήση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, γίνεται αναφορά στη σηµείωση 34 των ενοποιηµένων και χωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στο προβλεπόµενο µέλλον. 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Το Συγκρότηµα επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή καινούργιων προϊόντων τα οποία 
προωθούνται στην αγορά όταν και εφόσον ολοκληρωθούν. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
∆εν υπήρξαν µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζονται στη σηµείωση 25 των 
ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. Όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγµατεύονται 
στο ΧΑΚ, έχουν τα ίδια δικαιώµατα και δεν έχουν περιορισµούς στη µεταβίβαση τους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα/Εταιρεία δε λειτουργούσαν οποιαδήποτε υποκαταστήµατα. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους διετέλεσαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη  τη 
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, εκτός από τον κύριο Νίκο Χατζηκυριάκο ο οποίος 
διορίστηκε στις 30 Απριλίου 2018. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας όλοι οι ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση µε την κατανόηση των 
ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 



6 
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  ως έχει εκδοθεί από το ΧΑΚ καθώς οι 
µετοχές της διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρµογή του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) είναι προαιρετική και για τους πιο κάτω λόγους: 
 
1. Το υψηλό κόστος εφαρµογής του ΚΕ∆. 
2. Για αποφυγή γραφειοκρατίας, πολυπλοκότητα και τελετουργικών καταστάσεων 
3. Για να διατηρήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την ευελιξία του 
4. Για να µην αυξηθεί υπέρµετρα ο αριθµός των Συµβούλων 
5. Για περισσότερη αµεσότητα στην λήψη αποφάσεων 
6. Για την εστίαση της προσοχής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα πολιτικής και στρατηγικής 
αντί σε ζητήµατα διαδικασιών 
7. Για τη διατήρηση της αυτονοµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
8. Για τη διατήρηση του σχετικώς νεαρού της ηλικίας των Συµβούλων 
9. Για την αποφυγή των πιθανών κλιµακωτών κόστων εφαρµογής του κώδικα 
10. Για τη διαφύλαξη της εξειδίκευσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Η Γραµµατέας της Εταιρείας σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µεριµνά µέσω 
αποτελεσµατικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιµασία και 
κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγµένες εταιρείες. 
 
Τα πρόσωπα τα οποία κατά τις πιο κάτω ηµεροµηνίες κατείχαν άµεσα ή έµµεσα σηµαντική συµµετοχή 
(πέραν του 5%) στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και στις 25 Απριλίου 2018 
(5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) 
ήταν τα ακόλουθα: 
 31/12/17

 % 
25/04/18

 % 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 74,99 74,99 
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 5,76 5,76 

 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε 
περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου.  ∆εν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης. 
 
Ο διορισµός και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Κατά την Γενική Συνέλευση θα προταθεί για 
έγκριση ο διορισµός του κ. Νίκος Μ.Χατζηκυριάκος. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των µετόχων της  Εταιρείας µπορεί να προβεί  σε 
έκδοση ή επαναγορά µετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων µετοχών υπόκειται περεταίρω 
στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας την ισχύουσα νοµοθεσία και στην αρχή ίσης 
µεταχείρισης των υφιστάµενων µετόχων (Σηµείωση  25). 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

 
 
 
 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 6 µέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την έγκριση 
στρατηγικής και την εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. 
 
Η σύνθεση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρουσιάζεται στη σελίδα 1 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου καθώς και διορισµό 
Προέδρου στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 
 
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου – Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος – Ανεξάρτητος 
Χάρης Μ. Χατζήκυριάκος – Μέλος – Εκτελεστικός Σύµβουλος – Μη Ανεξάρτητος 
Κυριάκος Φιαλόγιαννος – Μέλος - Ανεξάρτητος 
 
Αναγνωρίζονται τα οφέλη από την πολυµορφία στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από µέλη µε υψηλή ακαδηµαϊκή κατάρτιση και 
επιτυχηµένο επαγγελµατικό ιστορικό συνεκτιµώντας ότι η πείρα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της 
αντίληψης και της ευθυκρισίας. Συνυπάρχει η ανάγκη πολυµορφίας στην κατάρτιση και στην ειδικότητα 
των διοικητικών συµβούλων που να καλύπτει καλύτερα τις απαιτήσεις των τοµέων δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Στην προσµέτρηση των κριτηρίων αυτών δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ των 
φύλων. 
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την υπό επισκόπηση περίοδο κρίνεται 
συµβατή µε την αναφερόµενη πολιτική πολυµορφίας που εφαρµόζεται. 
 
Τα σύνολα αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και η ανάλυση τους παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 37 των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία, µέσω του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου, έχει 
εφαρµόσει αποτελεσµατικές διαδικασίες σύνταξης και ετοιµασίας των οικονοµικών της καταστάσεων και 
της περιοδικής πληροφόρησης, όπως προνοείται από τους Νόµους και Κανονισµούς σε σχέση µε τις 
εισηγµένες εταιρείες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών αυτών, πρόσθετα µε όσα αναφέρονται 
πιο πάνω, έχουν ως εξής: 
 
• Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήµατος καθώς και οι Ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις ετοιµάζονται µε ευθύνη του Οικονοµικού ∆ιευθυντή και τυγχάνουν 
θεώρησης από την Επιτροπή Ελέγχου. 

• Οι περιοδικές ανακοινώσεις της Εταιρείας καθώς και οι συναφείς επεξηγηµατικές καταστάσεις 
καταρτίζονται από τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και τυγχάνουν θεώρησης από την Επιτροπή Ελέγχου. 

• Οι Οικονοµικές Καταστάσεις και οι περιοδικές ανακοινώσεις εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο πριν τη δηµοσίευσή τους. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια) 

 
 
 
 

 

 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα ποσοστά συµµετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άµεσα και έµµεσα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 25 Απριλίου 2018 (5 ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) ήταν τα 
ακόλουθα: 
 
 31.12.2017 

% 
25.04.2018 

% 

Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος 74,99 74,99 
Χάρης Μ.Χατζηκυριάκος*  
Νίκος Μ.Χατζηκυριάκος*  
Κώστας Γ. Ηλιάδης 

1,223 
1,223 

0,2610 

1,512 
1,512 

0,2610 
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος 0,0700 0,0700 
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου 0,0553 0,0553 

*Το ποσοστό του Χάρη Μ.Χατζηκυριάκου και Νίκου Μ.Χατζηκυριάκου υπολογίζονται και στο ποσοστό του 
κ.Αλκη Χ.Χατζηκυριάκου. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κατά τη λήξη του έτους 2017 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας 
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Οργάνων ∆ιοίκησης, πέραν αυτών που αναφέρονται στη σηµείωση 
37 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 

 
 
Λευκωσία, 30 Απριλίου 2018 
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 87 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων και χωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
  Συγκρότηµα Εταιρεία 
  2017 2016 2017 2016 
 Σηµ. € € € € 
      
Κύκλος εργασιών  4, 5  23.973.667   24.455.724   13.795.909   14.228.605  
Κόστος πωλήσεων   (14.052.428)   (14.233.077)   (7.876.043)   (8.294.805)  
 
Μεικτό κέρδος   9.921.239   10.222.647   5.919.866   5.933.800  
Άλλα έσοδα από εργασίες   1.139.834   1.137.265   1.780.252   1.916.021  
   11.061.073   11.359.912   7.700.118   7.849.821  
 
Έξοδα διοίκησης   (2.589.536)   (2.785.578)   (2.140.429)   (2.343.160)  
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής 6  (5.973.263)   (5.717.403)   (3.477.216)   (3.284.590)  
Άλλα έξοδα 7  (51.624)   (39.422)   -   -  
 
Κέρδος από εργασίες 8  2.446.650   2.817.509   2.082.473   2.222.071  
      
Έξοδα χρηµατοδότησης 10  (220.608)   (299.583)   (301.222)   (379.856)  
Έσοδα χρηµατοδότησης 11  52.064   243.193   49.477   201.219  
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης   (168.544)   (56.390)   (251.745)   (178.637)  
 
Κέρδος πριν την απόδοση επενδύσεων    2.278.106   2.761.119   1.830.728   2.043.434  
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση 16  -   382.264   -   461.060  
 
Κέρδος πριν από τη φορολογία   2.278.106   3.143.383   1.830.728   2.504.494  
Φορολογία 12  (204.978)   (581.826)   (32.924)   (237.301)  
 
Κέρδος έτους   2.073.128   2.561.557   1.797.804   2.267.193  
 
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Ποσά που δε θα αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε 
µεταγενέστερες περιόδους:      
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων   -   1.070.799   -   8.507  
Φορολογία που σχετίζεται µε τα λοιπά συνολικά έσοδα   (8.812)   (61.807)   (8.812)   (61.807)  
   (8.812)  1.008.992   (8.812)  (53.300)  
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στο κέρδος 
ή ζηµιά σε µεταγενέστερες περιόδους:        
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων   160.684   543.524   (53.158)   4.294  
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης/(πώλησης) 
επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση   -   -   -   (41.003)  
   160.684   543.524   (53.158)   (36.709)  
 
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος   151.872   1.552.516   (61.970)   (90.009)  
 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το έτος   2.225.000   4.114.073   1.735.834   2.177.184  
      
 
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 13  2,09   2,59   1,82   2,29  
 
Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 13  2,09   2,59   1,82   2,29  
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 87 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων και χωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 87 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

Πάγιων 
Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

Επενδύσεων Σύνολο 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016   25.703.782   216.166   17.984.254   6.854.839   1.432.089   52.191.130  
       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος       
Καθαρό κέρδος για το έτος  -   -   2.561.557   -   -   2.561.557  
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   -   1.008.992   543.524   1.552.516  
Συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   2.561.557   1.008.992   543.524   4.114.073  
Συναλλαγές µε τους µετόχους που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια       
Μερίσµατα  -   -   (988.607)   -   -   (988.607)  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016  25.703.782   216.166   19.557.204   7.863.831   1.975.613   55.316.596  
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017  25.703.782   216.166   19.557.204   7.863.831   1.975.613   55.316.596  
       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος       
Καθαρό κέρδος για το έτος  -   -   2.073.128   -   -   2.073.128  
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   -   (8.812)   160.684   151.872  
Συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   2.073.128   (8.812)   160.684   2.225.000  
Συναλλαγές µε τους µετόχους που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια       
Μερίσµατα  -   -   (1.008.380)   -   -   (1.008.380)  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017  25.703.782   216.166   20.621.952   7.855.019   2.136.297   56.533.216  
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ΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 87 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

Πάγιων 
Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Αποθεµατικό 
Επανεκτίµησης 

Επενδύσεων Σύνολο 
 € € € € € € 
       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 (*)  25.703.782   216.166   13.368.149   6.854.839  109.325  46.252.261  
       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος       
Καθαρό κέρδος για το έτος  -   -   2.267.192   -   -   2.267.192  
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   -   (53.300)   (36.709)   (90.009)  
Συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   2.267.192   (53.300)   (36.709)   2.177.183  
Συναλλαγές µε τους µετόχους που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια        
Μερίσµατα  -   -   (988.607)   -   -   (988.607)  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (*)  25.703.782   216.166   14.646.734   6.801.539   72.616   47.440.837  
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017  25.703.782   216.166   14.646.734   6.801.539   72.616   47.440.837  
       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος       
Καθαρό κέρδος για το έτος  -   -   1.797.804   -   -   1.797.804  
Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   -   (8.812)   (53.158)   (61.970)  
Συνολικά έσοδα για το έτος  -   -   1.797.804   (8.812)   (53.158)   1.735.834  
Συναλλαγές µε τους µετόχους που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια       
Μερίσµατα  -   -   (1.008.380)   -   -   (1.008.380)  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017  25.703.782   216.166   15.436.158   6.792.727   19.458   48.168.291  
 
Τα αρχικά υπόλοιπα των αποθεµατικών προσόδου και επανεκτίµησης επενδύσεων έχουν αναπροσαρµοστεί όπως περιγράφεται στη Σηµείωση 26.
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21 µέχρι 87 είναι αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων και χωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 
 
  Συγκρότηµα Εταιρεία 
  2017 2016 2017 2016 
 Σηµ. € € € € 
Ροή µετρητών από εργασίες      
Κέρδος έτους   2.073.128   2.561.557   1.797.804   2.267.193  
Αναπροσαρµογή για:      
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14  1.651.207   1.608.136   1.284.400   1.304.139  
Αποσβέσεις στοιχείων άυλου ενεργητικού  15  159.636   152.759   75.716   81.590  
Ζηµιά /(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 8  9.302   (11.736)   (3.291)   (10.560)  
Κέρδος από πώληση επενδύσεων 8  -   (12.903)   (42.158)   (41.003)  
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε ακίνητα 16  -   (382.264)   -   (461.060)  
Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 17  160   -   -   41.003  
Έσοδα από µερίσµατα    (473.697)   (431.938)   (937.471)   (1.016.323)  
Τόκους πληρωτέους  10  162.647   220.564   287.373   362.651  
Τόκους εισπρακτέους 11  (8.536)   (200.054)   (33.505)   (198.635)  
Φορολογία 12  204.978   581.826   32.924   237.301  
Ροή µετρητών από εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης   3.778.825   4.085.947   2.461.792   2.566.296  
Αύξηση στα αποθέµατα   (441.551)   (497.197)   (148.908)   (252.507)  
Μείωση/(αύξηση) στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις   396.126   (25.279)   141.350   20.898  
Αύξηση στα πληρωτέα από θυγατρικές εταιρείες   -   -   (353.373)   (1.289.639)  
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες   -   -   339.898   (673.302)  
Αύξηση/(µείωση) στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   1.213.504   (64.209)   817.079   7.411  
Ροή µετρητών από εργασίες   4.946.904   3.499.262   3.257.838   379.157  
Τόκοι που πληρώθηκαν  10  (162.648)   (220.564)   (287.373)   (362.651)  
Φορολογία που πληρώθηκε   (272.240)   (278.137)   (184.181)   (176.878)  
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες   4.512.016   3.000.561   2.786.284   (160.372)  
      
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 15  (295.573)   (264.272)   (19.725)   (1.376)  
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14  (1.393.268)   (1.335.373)   (763.522)   (295.582)  
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 16  -   (35.856)   -   (35.861)  
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση   (1.594.433)   (1.198.953)   -   -  
Πληρωµή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 31  -   -   (2.200.000)   -  
Πληρωµή για αγορά άλλων επενδύσεων 19  -   (52.663)   -   -  
Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων 36  141.476   150.000   -   -  
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 14  16.731   15.342   6.650   13.136  
Τόκοι που εισπράχθηκαν 11  8.536   185.438   33.505   198.635  
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν   473.697   431.938   937.471   1.016.323  
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες   (2.642.834)   (2.104.399)   (2.005.621)   895.275  
      
Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Πληρωµές από συµβούλους   237.453   165.153   237.446   165.147  
(Αποπληρωµές) / εισπράξεις δανείων πληρωτέων   (440.352)   (597.007)   (52.510)   (154.771)  
Πληρωµή µερίσµατος 26  (1.008.380)   (988.607)   (1.008.380)   (988.607)  
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   (1.211.279)   (1.420.461)   (823.444)   (978.231)  
      
Καθαρή αύξηση /(µείωση) σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών   657.903   (524.299)   (42.781)   (243.328)  
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους   (45.559)   478.740   (87.682)   155.646  
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 23  612.344   (45.559)   (130.463)   (87.682)  
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών   1.172.882   153.598   331.942   6.704  
Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (560.538)   (199.157)   (462.405)   (94.386)  
  612.344   (45.559)   (130.463)   (87.682)  
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1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Η εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην 
Κύπρο στις 28 Σεπτεµβρίου 1966 σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µε αρχικό όνοµα Γεω. 
Μ. Χατζηκυριάκος Λίµιτεδ. Στις 17 Ιουλίου 1984, η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Alkis H. Hadjikyriacos 
(Frou-Frou Biscuits) Limited. Στις 24 Φεβρουαρίου 2000, η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία 
σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Στις 20 Μαΐου 2005, µετά από ειδικό ψήφισµα, η 
Εταιρεία µετονοµάσθηκε από Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited σε Alkis H. 
Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited.  
 
Κατά την άποψη των οργάνων διοίκησης, η Εταιρεία θεωρείται ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τους 
Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, η Εταιρεία κατείχε ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών: 
• Spinneýs Cyprus Limited 
• Frou-Frou Investments Limited 
• Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Ltd πρώην Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) 

Limited 
• Handy Snacks Limited 
• Frou-Frou Cereals (Golden Choice) Limited 
• Athalassa Farm Limited 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος  και της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 

α) Η παραγωγή και διανοµή µπισκότων. 
β) Η παραγωγή και διανοµή δηµητριακών προγεύµατος. 
γ) Η παραγωγή και διανοµή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς.  
δ) Η παραγωγή και διανοµή παξιµαδιών και φρυγανιών. 
ε) Η παραγωγή / εισαγωγή και διανοµή βιολογικών τροφίµων. 
στ) Η παραγωγή και διανοµή επιδόρπιων και γλυκών. 
ζ) Η εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων.   
η) Οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και αγοραπωλησίες µετοχών. 
θ) Οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης /πώλησης /ενοικίασης γης και ακινήτων.  

2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113 της Κύπρου. Συνάδουν επίσης µε τους περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονιστικές Αποφάσεις και τον περί των Προϋποθέσεων 
∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο και σχετικούς 
Κανονισµούς.
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

β) Βάση επιµέτρησης 
Οι ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση της γης και των κτηρίων, των ακινήτων για επένδυση 
καθώς και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των επενδύσεων σε χρυσό που επιµετρώνται 
στην εύλογη αξία τους. 
 
γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 
Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνίες  
 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία και το Συγκρότηµα υιοθέτησαν όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι 
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η υιοθέτηση των 
νέων και αναθεωρηµένων προτύπων δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας.    
 
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές 
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς 
τίτλους που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 
λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονοµική 
οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για φορολογικούς σκοπούς ή 
όταν έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους µέχρι την 
αντιστροφή των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών. 
  
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει εκτιµήσει ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 7: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων 
Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 
να αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. 
Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 
επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές 
µη ταµειακής φύσης. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει εκτιµήσει ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Eτήσιος κύκλος αναβαθµίσεων ∆ΠΧΑ 2014 - 2016  
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) έχει εκδόσει τον Ετήσιο Κύκλο Αναβαθµίσεων 
∆ΠΧΑ 2014 -2016, ο οποίος είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η αναβάθµιση δεν είχε 
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 

οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές 
οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, 
εφαρµόζονται για τη συµµετοχή µιας οικονοµικής οντότητας σε µία θυγατρική, κοινοπραξία ή 
συγγενή επιχείρηση που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση, ως κατεχόµενη για διανοµή ή 
ως διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα 
είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε 
εφαρµογή.   
 
∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
Το ∆ΠΧΑ 9 χρηµατοοικονοµικά µέσα αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση 
και Eπιµέτρηση και εισάγει νέες απαιτήσεις για την κατηγοριοποίηση και επιµέτρηση, αποµείωση και 
λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. 
 
Μέρος 1: Ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
 
Η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών θα εξαρτηθεί από το 
επιχειρησιακό µοντέλο της οντότητας όσον αφορά τη διαχείρισή τους καθώς και από τα χαρακτηριστικά 
των συµβατικών ταµειακών ροών τους και ως αποτέλεσµα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
θα επιµετρούνται είτε σε αποσβεσµένο κόστος, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η συνολική επίδραση της εφαρµογής του επιχειρησιακού 
µοντέλου και της εξέτασης των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών ροών µπορεί να οδηγήσει 
σε κάποιες διαφορές συγκριτικά µε το ∆ΛΠ 39, όσον αφορά το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων που επιµετρούνται σε αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η ταξινόµηση 
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων παραµένει ουσιαστικά η ίδια, µε εξαίρεση κάποιες υποχρεώσεις 
που επιµετρούνται στη δίκαιη αξία για τις οποίες κέρδη και ζηµιές που σχετίζονται µε αλλαγές στον 
πιστωτικό κίνδυνο της ίδιας της οντότητας, θα περιλαµβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
  
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν αναµένουν σηµαντική επίδραση στην κατάσταση 
χρηµατοχρηµατοοικονοµικής θέσης ή στα ίδια κεφάλαια από την εφαρµογή των απαιτήσεων όσον αφορά 
στην ταξινόµηση και επιµέτρηση. Τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που επιµετρούνται 
στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων αναµένεται να συνεχίσουν να επιµετρούνται στην 
ίδια βάση.  
 
Μέρος 2: Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
 
Το µοντέλο αποµείωσης βάσει του ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές σε 
αντίθεση µε τις πραγµατοποιηθείσες πιστωτικές ζηµιές βάσει του ∆ΛΠ 39. Το ποσό των αναµενόµενων 
πιστωτικών ζηµιών θα πρέπει να αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ώστε 
να λαµβάνει υπόψιν του αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο µετά την αρχική αναγνώριση.  
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, απαιτείται αποµείωση (ή πρόβλεψη στην περίπτωση δεσµεύσεων και 
εγγυήσεων) για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές (ECL) που µπορεί να προκύψουν από γεγονότα 
αθέτησης που είναι δυνατόν να επισυµβούν στους επόµενους 12 µήνες (12 month ECL), εκτός αν τα 
περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ως αποµειωµένα κατά την απόκτηση ή την αρχική αναγνώριση 
(POCI). Μεταγενέστερα, σε περίπτωση σηµαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 
αναγνώριση, απαιτείται πρόβλεψη από όλα τα ενδεχόµενα γεγονότα αθέτησης καθ’ όλη την αναµενόµενη 
διάρκεια ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου (lifetime ECL). 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα στο παρόν στάδιο αξιολογούν την επίδραση στις ενοποιηµένες και 
χωριστές οικονοµικές καταστάσεις και εκτιµούν ότι δεδοµένης της φύσεως των δανείων και άλλων 
εισπρακτέων (συµπεριλαµβανοµένων εισπρακτέων από εξαρτηµένες εταιρείες), δεν αναµένεται να 
επηρεαστούν σηµαντικά τα χρηµατοοικονοµικά αυτά περιουσιακά στοιχεία από το µοντέλο 
αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών στις ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Μέρος 3: Λογιστική αντιστάθµισης κινδύνου 
 
Οι γενικές λογιστικές απαιτήσεις της αντιστάθµισης κινδύνου διατηρούν τους τρείς βασικούς τύπους του 
∆ΛΠ 39, και διευρύνουν τους τύπους των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σαν εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου και τα είδη των υποκείµενων σε αντιστάθµιση 
κινδύνων που εµπεριέχονται σε µη χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Επιπλέον οι έλεγχοι 
αποτελεσµατικότητας έχουν αναθεωρηθεί και αντικατασταθεί από την αρχή της οικονοµικής συσχέτισης. 
Η απαίτηση της κατάδειξης της αναδροµικής αποτελεσµατικότητας δεν υφίσταται πλέον, παρόλα αυτά 
έχουν εισαχθεί πολλές περισσότερες γνωστοποιήσεις όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων από τις 
οντότητες. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε µέτρα αντιστάθµισης 
κινδύνου. 
 
Μετάβαση 
 
Οι απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση και για την αποµείωση εφαρµόζονται αναδροµικά 
προσαρµόζοντας τον ισολογισµό κατά την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής, χωρίς να υπάρχει 
υποχρέωση επαναπροσαρµογής των ποσών της συγκριτικής περιόδου. Η λογιστική αντιστάθµισης 
εφαρµόζεται µελλοντικά από την ηµεροµηνία εφαρµογής. 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν διαθέτουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
 
∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018. Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 
προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος 
της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 
δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή 
άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης 
της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές 
στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των 
περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις.  
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∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 
Οι αποσαφηνίσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 ενώ  επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του 
Σ∆ΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες, 
σχετικά µε: (α) το λογιστικό χειρισµό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της 
αρχής του “µεµονωµένα αναγνωρίσιµο’’, ( β) των εκτιµήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή 
εκπρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά πόσο µία εταιρεία είναι εντολέας ή 
εκπρόσωπος, των εφαρµογών της αρχής του “ελέγχου’’ και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες 
διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι αποσαφηνίσεις 
παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως 
αναδροµικά ή επιλέγουν να εφαρµόσουν την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση. Η ∆ιεύθυνση της 
Εταιρείας και του Συγκροτήµατος στο παρόν στάδιο αξιολογούν την επίδραση στις ενοποιηµένες και 
χωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Προκαταρκτικά οι εκτιµήσεις για την επίδραση, που 
πραγµατοποιήθηκαν από τη ∆ιεύθυνση, κατά τη διάρκεια του 2017, δεν αναµένεται να επιφέρουν 
σηµαντικές αλλαγές ή επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την υιοθέτηση αυτού του 
προτύπου. 
 
∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019. Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση 
των µισθώσεων για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη (‘’ µισθωτή’’) και τον 
προµηθευτή (“εκµισθωτή’’). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες 
µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για 
όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά 
αµετάβλητη. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, στο παρόν στάδιο προβαίνει σε αξιολόγηση της επίδρασης του 
προτύπου και προκαταρτικά εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος καθώς η Εταιρεία και το Συγκρότηµα, 
λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, λειτουργούν κυρίως ως εκµισθωτές. 
 
Eτήσιος κύκλος αναβαθµίσεων ∆ΠΧΑ 2014 - 2016 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 - 2016, το οποίο είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών 
προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες για τα οποία επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας εκτιµά ότι το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις. 
 
• ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς: η 

αναβάθµιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, παροχών σε εργαζοµένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη 
εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 
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• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 

ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, µίας επένδυσης σε συγγενή 
επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισµός διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για 
κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
∆ΠΧΑ 2: Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
(Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά 
µε τον λογιστικό χειρισµό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων 
που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών και 
διακανονίζονται σε µετρητά, (β) των παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών µε δυνατότητα 
συµψηφισµού των υποχρεώσεων παρακρατούµενων φόρων και (γ) των τροποποιήσεων όρων και 
προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόµηση 
µιας συναλλαγής από διακανονισµό σε µετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς 
τίτλους. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επιφέρουν σηµαντικές 
αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό 
συναλλαγών που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία 
εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όπου η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µη χρηµατικό 
περιουσιακό στοιχείο ή µη χρηµατική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωµή 
προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή 
εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η ηµεροµηνία συναλλαγής, για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή 
ενός αναβαλλόµενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε µία πληρωµή και 
είσπραξη προκαταβολής. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 9: ∆ικαίωµα Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση (Τροποποιήσεις) 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα προπληρωµής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συµβαλλόµενο 
µέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη της σύµβασης (υπό την 
έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση 
λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιµετρηθούν στο αποσβέσιµο κόστος ή στην εύλογη αξία 
µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσµατα και στη 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
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∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά µε τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήµατος   
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιµετώπιση της 
αβεβαιότητας που εµπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισµούς, κατά τον λογιστικό χειρισµό των φόρων 
εισοδήµατος. Η διερµηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την εξέταση αβέβαιων 
φορολογικών θεωρήσεων µεµονωµένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις 
φορολογικές αρχές, την κατάλληλη µέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της 
θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα 
πραγµατικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 
αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσµατα και στην χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µία 
οντότητα µεταφέρει ένα ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή 
από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι µεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου 
πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και 
υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διεύθυνσης για τη 
χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει µεταβολή στη χρήση του. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσµατα και στην 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης από την 
εφαρµογή των πιο πάνω προτύπων στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις, ενώ δεν 
προτίθενται να προχωρήσουν σε πρόωρη εφαρµογή οποιονδήποτε λογιστικών προτύπων πριν την 
υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής τους. 
  
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και δεν υιοθετήθηκαν ακόµη από την 
ΕΕ  
 
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 
ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 
και εκείνων του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών 
στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια 
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι το πλήρες κέρδος ή η πλήρης ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η 
συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική είτε όχι). Το µερικό κέρδος ή 
η µερική ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Τον ∆εκέµβριο του 2015 το 
Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το 
αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα αποτελέσµατα και στην 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
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∆ΛΠ 28: Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
(Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται µε το κατά πόσο η 
επιµέτρηση (και κυρίως η αποµείωση) των µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή 
στην κοινοπραξία, διέπονται από το ∆ΠΧΠ 9, ∆ΛΠ 28 ή ένα συνδυασµό των δύο προτύπων. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9, προτού εφαρµόσει το 
∆ΛΠ 28, σε αυτές τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της 
καθαρής θέσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 η οικονοµική οντότητα δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν 
προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων συµµετοχών οι οποίες προκύπτουν από την 
εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η 
∆ιεύθυνση της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 
στα αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Ετήσιος κύκλος αναβαθµίσεων ∆ΠΧΑ 2015 - 2017 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τον Ετήσιο κύκλο αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2015 - 2017, ο οποίος είναι µια 
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η ∆ιεύθυνση της 
Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στα 
αποτελέσµατα και στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
•  ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι όταν µια εταιρεία αποκτά 

τον έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά εκ 
νέου τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. 

•  ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια εταιρεία δεν 
επαναµετρά την υπάρχουσα συµµετοχή της σε κοινή επιχείρηση κατά την απόκτηση κοινού ελέγχου 
της επιχείρησης 

•  ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι όλες οι φορολογικές συνέπειες 
των πληρωµών για µερίσµατα θα πρέπει να αναγνωρίζονται µε τον ίδιο τρόπο.  

•  ∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια εταιρεία χειρίζεται ως µέρος 
γενικού δανεισµού τον δανεισµό που προορίζεται για ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν 
το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση. 

 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης από την 
εφαρµογή των πιο πάνω προτύπων στις ενοποιηµένες  και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις, ενώ δεν 
προτίθενται να προχωρήσουν σε πρόωρη εφαρµογή οποιονδήποτε λογιστικών προτύπων πριν την 
υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής τους.  

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
Η ετοιµασία των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση 
εκτιµήσεων και παραδοχών της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή 
των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων 
και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την πιθανότητα 
είσπραξης των οφειλόµενων ποσών από τους εµπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες 
βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό και 
δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα. Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι 
υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόβλεψη για επισφαλής χρεώστες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 
34. 
 
Προβλέψεις και διαγραφές για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα αποθέµατα 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα εξετάζουν κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά µε την ικανότητα 
πώλησης των προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη και 
διαγραφές για τα αποθέµατα βασίζεται στην προηγούµενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται 
πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεµάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευµένη 
ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης ή διαγραφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η παρακολούθηση της αξίας 
των αποθεµάτων είναι συνεχής, και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης και 
διαγραφής αποθεµάτων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις προβλέψεις και διαγραφές για πεπαλαιωµένα και βραδυκίνητα 
αποθέµατα παρουσιάζονται στη Σηµείωση 20. 
 
Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για 
συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος 
κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα 
αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά 
πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των 
ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη 
για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός της τελικής 
φορολογίας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη φορολογία παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 12 και 28. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

 

Αποµείωση µη-χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού  

Ο έλεγχος για αποµείωση διεξάγεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση των µη-χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 
χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς και 
τους κινδύνους που σχετίζονται µε το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η 
ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία και το Συγκρότηµα εκτιµούν την 
ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία ανήκει το στοιχείο ενεργητικού. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα µη-χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζονται στις 
Σηµειώσεις 14 και 16. 
 
Αποµείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού 
 
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Για τα άυλα στοιχεία 
ενεργητικού που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η εύλογη τους 
αξία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού µε απεριόριστη ζωή 
ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστο µία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται µε την 
προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη χρήση των 
άυλων στοιχείων ενεργητικού, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις 
παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το στοιχείο ενεργητικού. Όταν 
δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία και 
το Συγκρότηµα εκτιµούν την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία 
ανήκει το στοιχείο ενεργητικού. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στη Σηµείωση 15. 
 
Αποµείωση εµπορικής εύνοιας 
 
Κατά την εξέταση της αποµείωσης της εµπορική εύνοιας απαιτείται εκτίµηση της αξίας χρήσεως των 
σχετικών µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος στις οποίες η 
εµπορική εύνοια έχει κατανεµηθεί. Ο υπολογισµός της αξίας χρήσεως βασίζεται πάνω σε υποθέσεις 
εκτίµησης των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τις µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών και χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο 
υπολογίζεται η παρούσα αξία τους. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την εµπορική εύνοια παρουσιάζονται στη Σηµείωση 15. 
 
Αποµείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες στις 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις όποτε υπάρχουν δείκτες αποµείωσης. Οι δείκτες αποµείωσης αξίας 
περιλαµβάνουν παράγοντες, όπως µείωση των εσόδων, των κερδών ή των ταµειακών ροών ή δυσµενείς 
µεταβολές στην οικονοµική ή πολιτική σταθερότητα µιας συγκεκριµένης χώρας, που µπορεί να δείχνουν 
ότι η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Αν τα γεγονότα και οι 
συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες µπορεί να έχει αποµειωθεί, οι 
αναγνωρίσιµες µελλοντικές ταµειακές ροές που συνδέονται µε τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες 
συγκρίνονται µε τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίµηση στην εύλογη αξία τους 
είναι απαραίτητη. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 31. 
 
Αποµείωση αξίας των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα ακολουθούν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσουν πότε µια 
επένδυση έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σηµαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση 
που η εύλογη αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους, και την χρηµατοοικονοµική 
βιωσιµότητα και βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων 
παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι µεταβολές στην 
τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές 
 
Περισσότερες πληροφορίες για επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 3 
και 17. 
 
Έξοδα ανάπυξης 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ανάπτυξης προϊόντων. Η αρχική 
κεφαλαιοποίηση των εξόδων βασίζεται στη κρίση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σχετικά µε την 
τεχνολογική και οικονοµική βιώσιµότητα ενός προϊόντος. Κατά τον προσδιορισµό των προς 
κεφαλαιοποίηση ποσών, η Εταιρεία και το Συγκρότηµα προβαίνουν σε παραδοχές αναφορικά µε την 
αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές και την αναµενόµενη περίοδο ωφεληµάτων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα έξοδα ανάπτυξης παρουσιάζονται στη Σηµείωση 15. 

Υπολογισµός εύλογης αξίας 
Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήµατος απαιτούν τον υπολογισµό της 
εύλογης αξίας για χρηµατοοικονοµικά και µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. 
 
Εύλογη αξία ακινήτων  
Η λογιστική αρχή της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε σχέση µε τα ακίνητα που κατέχει τόσο για 
ίδια χρήση όσο και τα ακίνητα που κατέχονται για επένδυση απαιτεί την επιµέτρησή τους σε εύλογη 
αξία. Στην περίπτωση των ακινήτων που κατέχονται για ίδια χρήση, η εκτίµηση γίνεται σε τακτά 
διαστήµατα ούτως ώστε η λογιστική αξία να µην διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία, ενώ στην 
περίπτωση των ακινήτων για επένδυση η εύλογη αξία καθορίζεται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
Η εύλογη αξία των ακινήτων προσδιορίζεται από προσοντούχους εκτιµητές χρησιµοποιώντας διάφορες 
µεθόδους αποτίµησης και υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε 
ηµεροµηνία αποτίµησης. Για τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις τους, οι εκτιµητές έχουν χρησιµοποιήσει σε 
µεγάλο βαθµό τη γνώση τους για την αγορά και την επαγγελµατική τους κρίση και δεν έχουν βασιστεί 
αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία συναλλαγών. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα αξιολογεί τις µεθόδους 
εκτίµησης και την καταλληλόλητα των παραµέτρων και παραδοχών που χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό της εύλογης αξίας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 14 και 16. 
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2.  ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 

 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, 
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα ασκούν κρίση 
για την επιλογή διαφόρων µεθόδων αποτίµησης και κάνουν υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην 
κατάσταση της αγοράς και όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης 
 
Εάν οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της δίκαιης αξίας περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων εµπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία δίκαιων αξιών, τότε η 
συνολική δίκαιη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία δίκαιων αξιών µε το χαµηλότερο 
επίπεδο των πληροφοριών οι οποίες είναι σηµαντικές στο συνολικό υπολογισµό.  
 
Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει τις µεταφορές µεταξύ διάφορων επιπέδων στην ιεραρχίας εύλογης αξίας 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η µεταβολή. 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 17. 

(ε) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 ετοιµάζονται και παρουσιάζονται σε Ευρώ (''€''), το οποίο είναι 
το επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και το κυρίως χρησιµοποιούµενο νόµισµα που 
παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων. 

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά. 

Βάση ενοποίησης 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τη χρήση που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2017  περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η “Εταιρεία”) 
και όλων των θυγαρικών εταιρειών της, όπως αναφέρονται στις Σηµειώσεις 1 και 31, που όλες µαζί 
αναφέρονται ως το “Συγκρότηµα”.  
 
Το Συγκρότηµα ελέγχει µία οντότητα όταν α) έχει εξουσία επί της οντότητας, β) είναι εκτεθειµένο ή έχει 
δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην οντότητα και γ) έχει τη δυνατότητα 
χρήσης της εξουσίας του για επηρεασµό των αποδόσεών του. Οι θυγαρικές εταιρείες ενοποιούνται 
πλήρως από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στο Συγκρότηµα, ενώ εξαιρούνται 
της ενοποίησης από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 
 
Το Συγκρότηµα επανεκτιµά τον έλεγχο επί µιας οντότητας στην οποία έχει επενδύσει όταν τα γεγονότα 
και οι περιστάσεις υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία 
ελέγχου που αναφέρονται πιο πάνω. 
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

 
Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
Όταν το Συγκρότηµα κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου έχει εξουσία πάνω σε µια 
οντότητα όταν τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχει είναι επαρκή ώστε πρακτικά να του παρέχουν την 
ικανότητα να διευθύνει µονοµερώς τις συναφείς δραστηριότητες της οντότητας. Το Συγκρότηµα 
λαµβάνει υπόψη όλα τα γεγονότα και τις περιστάσεις και το κατά πόσον τα δικαιώµατα ψήφου που έχει 
είναι επαρκή ώστε να του παρέχουν εξουσία, συµπεριλαµβανοµένων των πιο κάτω: 
 
• το πλήθος των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει σε σχέση µε το πλήθος και τη διασπορά των 
δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν άλλα µέρη 
• τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου που κατέχει το Συγκρότηµα, άλλοι κάτοχοι δικαιωµάτων ψήφου 
ή άλλα µέρη  
• τα δικαιώµατα που απορρέουν από άλλες συµβατικές ρυθµίσεις,  και 
• τυχόν πρόσθετα γεγονότα και περιστάσεις που υποδηλώνουν ότι το Συγκρότηµα διαθέτει ή δε 
διαθέτει την ικανότητα να διευθύνει τις σχετικές δραστηριότητες της οντότητας κατά τον χρόνο που οι 
αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν, όπως οι πρακτικές ψηφοφορίας κατά τις προηγούµενες συνελεύσεις 
των µετόχων. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις από την ηµεροµηνία που ξεκινά ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του Συγκροτήµατος που ενοποιούνται είναι για το λογιστικό 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και λοιπών 
συνολικών εσόδων από την ηµεροµηνία που αρχίζει ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που τερµατίζεται. 
Όλα τα υπόλοιπα και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα εισοδήµατα και έξοδα προερχόµενα από 
συναλλαγές που έγιναν µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ετοιµασία 
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Εφαρµόστηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των 
εταιρειών του Συγκροτήµατος.  
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Αναγνώριση εισοδηµάτων  

 

Το εισόδηµα αποτελείται από την αξία τιµολόγησης για προϊόντα µετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέµενης αξίας, των επιστροφών και των εµπορικών εκπτώσεων. Τα εισοδήµατα του 
Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής: 

• Πωλήσεις προϊόντων 
Τα εισοδήµατα αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα των 
αγαθών έχουν µεταφερθεί στον πελάτη, η ανάκτηση του τιµήµατος πώλησης είναι πιθανή, τα 
σχετικά κόστη και η πιθανή επιστροφή των αγαθών µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα, η 
διεύθυνση του Συγκροτήµατος δεν εξακολουθεί να αναµιγνύεται µε τα πωληθέντα αγαθά, καθώς και 
το ποσό του εισοδήµατος µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Τα εισοδήµατα υπολογίζονται µετά την 
αφαίρεση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εµπορικών εκπτώσεων επί τιµολογίων. 

• Παροχή υπηρεσιών 
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε 
αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες 
που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

• Εισόδηµα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες 
Μερίσµατα από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα 
του Συγκροτήµατος να εισπράξει. Φόροι που έχουν παρακρατηθεί µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
Οι τόκοι εισπρακτέοι από επενδύσεις σε χρηµατιστηριακές αξίες αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή 
των δεδουλευµένων εσόδων. 
 
Το κέρδος ή η ζηµιά από την εκποίηση επενδύσεων το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ 
των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας των επενδύσεων που εκποιούνται, µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα. 
 
Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας των επενδύσεων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και της µέσης τιµής κόστους αντιπροσωπεύει µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
στην περίοδο που αυτή προκύπτει. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από 
µεταβολές στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς 
πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή αποµειωθούν οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ως κέρδη ή ζηµιές εύλογης αξίας σε επενδύσεις, λαµβάνοντας 
υπόψη οποιαδήποτε ποσά χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα αποτελέσµατα τις προηγούµενες περιόδους. 

• Εισόδηµα από προµήθειες 
Αν το Συγκρότηµα ενεργεί υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου και όχι ως το κύριο µέρος σε µια 
συναλλαγή, τότε το εισόδηµα που αναγνωρίζεται είναι το καθαρό ποσό των προµηθειών που 
αναλογούν στο Συγκρότηµα. Το εισόδηµα από προµήθειες αναγνωρίζεται όταν αποδειχθεί το 
δικαίωµα του Συγκροτήµατος να εισπράξει. 
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 

 

• Εισόδηµα από ενοίκια 
Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της 
ενοικίασης, εκτός και αν λόγω των δεδοµένων του ενοικιαστηρίου είναι πιο αντιπροσωπευτική 
µέθοδος το εισόδηµα από ενοίκια να αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων, ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών. 

• Εισόδηµα από δικαιώµατα 
Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων 
ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών. 

• Πιστωτικά µερίσµατα 
Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από 
την Εταιρεία και το Συγκρότηµα. 

Ωφελήµατα υπαλλήλων 
Το Συγκρότηµα και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Το πιο πάνω ταµείο είναι καθορισµένης συνεισφοράς. Οι 
συνεισφορές της Εταιρείας χρεώνονταν στην περίοδο που σχετίζονταν και µεταφέρονταν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα δεν 
έχουν ταµεία καθορισµένων ωφεληµάτων.  

Έσοδα χρηµατοδότησης 
Τα έσοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους και αναγνωρίζονται κατ΄αναλογία 
χρόνου σε σχέση µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

Έξοδα χρηµατοδότησης 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισµού αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων όπως πραγµατοποιούνται. Σε περίπτωση δανεισµού για την αγορά γης ή/και την 
κατασκευή νέων κτιρίων τα έξοδα χρηµατοδότησης κεφαλαιοποιούνται στο κόστος αγοράς/κατασκευής 
του ακινήτου. 

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

(i) Νοµίσµατα λειτουργίας 
 Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήµατος 

αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
λειτουργεί  η κάθε εταιρεία  ('το νόµισµα λειτουργίας'). 
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Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια) 

 

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στα νοµίσµατα λειτουργίας µε βάση τις τιµές 

συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές 
που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία αναφοράς χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Μη 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα που επιµετρούνται σε 
αξίες, µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν όταν 
καθορίστηκε η εύλογη αξία. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά 
στοιχεία, όπως µετοχικοί τίτλοι που ταξινοµήθηκαν ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια 
συµπεριλαµβάνονται στο αποθεµατικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. (εκτός από την περίπτωση 
αποµείωσης, οι συναλλαγµατικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα 
αναταξηνοµηθούν στα αποτελέσµατα). Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε ξένο 
νόµισµα που επιµετρούνται βάση το αρχικού τους κόστος δεν µετατρέπονται ξανά στο µέλλον. 

Φορολογία 
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή 
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Τρέχουσα φορολογία  
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 
περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις 
φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή 
ουσιαστικά θεσπισθεί µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαµβάνει οποιεσδήποτε 
αναπροσαρµογές στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία   
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω 
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας. 
 
Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα 
συµψηφισµού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων µε τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν σχετίζονται µε φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότηµα έχει την πρόθεση να 
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση. 
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Μερίσµατα 
Τα ενδιάµεσα µερίσµατα αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις στο 
έτος που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διανοµή τελικού µερίσµατος στους µετόχους της 
Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
Η γη και τα κτήρια παρουσιάζονται σε εκτιµηµένη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
Τα υπόλοιπα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε 
τακτά διαστήµατα, από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, έτσι ώστε τα ποσά που εµφανίζονται στην 
κατάσταση χρηµατοχρηµατοοικονοµικής θέσης να µη διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες αξίες κατά 
την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοχρηµατοοικονοµικής θέσης  
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση ή για διοικητικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς ακόµη µη καθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε κάθε 
αναγνωρισθείσα ζηµιά αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβάνει αµοιβές επαγγελµατιών και για 
περιουσιακό στοιχείο που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια, το κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, 
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος. Η απόσβεση των στοιχείων αυτών γίνεται στην 
ίδια βάση όπως και των άλλων ακινήτων και αρχίζει όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι έτοιµα για την 
προοριζόµενη χρήση τους.  
 
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί 
το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της 
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική 
περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
 % 
Κτήρια 2 - 3 
Μηχανές συσκευασίας (βαρετού τύπου) 6,67 
Λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 - 20 
Γραµµές παραγωγής µπισκότων και δηµητριακών 3 
Οχήµατα 10 
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  20 
 
∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
∆ε λογίζονται αποσβέσεις πάνω στα είδη εστίασης, ιµατισµού κλπ. Οι δαπάνες αντικατάστασης των 
στοιχείων αυτών µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
 
Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές και οι υπολειµµατικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε 
ηµεροµηνία αναφοράς και προσαρµόζονται ανάλογα.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό 
ανάκτησης, αυτή µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στα 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 

 

αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες 
µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως 
θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στο Συγκρότηµα µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 
αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές ανακαινίσεις 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.  
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη 
σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

Λειτουργικές µισθώσεις  
Μισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στον 
εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις παραµένουν στον εκµισθωτή και αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
χρηµατοχρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. 

Αναβαλλόµενο εισόδηµα 
Το αναβαλλόµενο εισόδηµα περιλαµβάνει εισπράξεις έναντι εισοδηµάτων που αφορούν µεταγενέστερη 
οικονοµική περίοδο. 

Αναβαλλόµενα έσοδα 
Οι κρατικές χορηγίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης και αναγνωρίζονται κατά την είσπραξή τους. Αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας 
υπόψη την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Κρατικές χορηγίες 
αναφορικά µε έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδηµα όταν εισπράττονται. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται από το Συγκρότηµα για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και 
ανατίµηση κεφαλαίου και δε χρησιµοποιούνται από το Συγκρότηµα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
επιµετρούνται αρχικά στο κόστος, που συµπεριλαµβάνει τα έξοδα της συναλλαγής. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη 
αγοραία αξία καθοριζόµενη ετησίως από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και κάθε τρία χρόνια από 
ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές. Μεταβολές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσµάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων. 
 
Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται µόνιµα από τη 
χρήση και δεν αναµένεται να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου. Το κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται 
ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου) περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται. 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(i)  Εµπορική εύνοια  
Εµπορική εύνοια που προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών/επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και του µεριδίου του Συγκροτήµατος στη εύλογη αξία του 
καθαρού ενεργητικού που αναλογεί στο Συγκρότηµα για τις εταιρείες/επιχειρήσεις που 
αποκτήθηκαν.  Η εµπορική εύνοια δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για αποµείωση τουλάχιστο µια 
φορά ανά έτος βάσει της σχετικής λογιστικής αρχής.  Η εµπορική εύνοια παρουσιάζεται στην 
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης σε τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

(ii)  Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται. Τα έξοδα 
ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η 
διαδικασία είναι τεχνικά και εµπορικά βιώσιµη και είναι πιθανό να αποφέρουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη και το Συγκρότηµα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονοµικούς πόρους για την 
ολοκλήρωση και χρήση ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού. ∆ιαφορετικά, τα έξοδα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. Τα έξοδα ανάπτυξης που έχουν 
κεφαλαιοποιηθεί αφορούν δαπάνες που έγιναν από το Συγκρότηµα σε σχέση µε τη διαδικασία 
παραγωγής δηµητριακών και άλλων καινούριων προϊόντων. 
 
Τα έξοδα ανάπτυξης που κεφαλαιοποιούνται περιλαµβάνουν άµεσα υλικά, άµεσα εργατικά και άλλα 
άµεσα έξοδα και αποσβένονται στα 10 ή 20 έτη, περίοδος που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή.  

 
Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο 
κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους.  Όταν δεν µπορούν να αναγνωρισθούν ως 
άυλα περιουσιακά στοιχεία, τότε αναγνωρίζονται ως έξοδα στο έτος χρήσης που 
πραγµατοποιούνται.  

(iii)  Αντιπροσωπείες και εµπορικά σήµατα 
Οι αντιπροσωπείες και τα σήµατα επιµετρώνται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται 
µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια των 10 χρόνων. 

 
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τη 
διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, υπολογίζoνται ως η διαφορά µεταξύ των εισπράξεων 
των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν 
το ενεργητικό διαγράφεται. 



40 
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

(iv)  Λογισµικά προγράµµατα 
∆απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στο 
Συγκρότηµα και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις 
δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα, 
τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον 
οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. ∆απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την 
απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. 
∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στα 
αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη 
σταθερή µέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισµικά 
προγράµµατα είναι διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης. 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
από τη στιγµή που η Εταιρεία και το Συγκρότηµα καθίστανται ένα µέρος των συµβαλλόµενων του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

(i)  Απαιτήσεις από εµπορικές και άλλες δραστηριότητες 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές και άλλες δραστηριότητες αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 
και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. Οι απαιτήσεις από εµπορικές και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται 
µετά την αφαίρεση κατάλληλων προβλέψεων για αποµείωση. 

(ii)  ∆άνεια που παραχωρήθηκαν 
Τα δάνεια που δηµιουργούνται από το Συγκρότηµα µε την παροχή χρηµάτων απευθείας στο 
δανειζόµενο ταξινοµούνται ως δάνεια και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιµή κτήσης. Η 
αποσβεσθείσα τιµή κτήσης είναι η εύλογη αξία του δανείου που παραχωρήθηκε µετά την αφαίρεση 
των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου της τυχόν διαφοράς µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού 
στη λήξη και µείον οποιαδήποτε µείωση για αποµείωση ή επισφαλείς απαιτήσεις. Όλα τα δάνεια 
αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήµατα στο δανειζόµενο. 

 
Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µία µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους 
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή µιας 
οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων) και 
επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το 
πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί επακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές 
πληρωµές ή εισπράξεις µετρητών που αντιστοιχούν στην αναµενόµενη διάρκεια του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή λογιστική 
αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. 

(iii)  Επενδύσεις 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα ταξινοµούν τις επενδύσεις τους σε µετοχές και οµόλογα στις 
ακόλουθες κατηγορίες: επενδύσεις που αποτιµάται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη και επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Οι επενδύσεις 
του Συγκροτήµατος σε χρυσό ταξινοµούνται στην κατηγορία των άλλων επενδύσεων. Η ταξινόµηση 
των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η ∆ιεύθυνση 
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση. 



41 
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) 

(iii)  Επενδύσεις (συνέχεια) 

 

• Άλλες επενδύσεις 
Οι επενδύσεις σε χρυσό ταξινοµούνται από το Συγκρότηµα ως άλλες επενδύσεις και 
περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων 
µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι άλλες επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, 
πλέον το κόστος συναλλαγής. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από 
µεταβολές στην δίκαιη αξία των άλλων επενδύσεων αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
Όταν οι άλλες επενδύσεις πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες 
αναπροσαρµογές στην δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 

• Επενδύσεις  
Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν 
λόγω ανάγκης ρευστότητας ή µεταβολών στα επιτόκια ταξινοµούνται ως επενδύσεις διαθέσιµες 
προς πώληση και περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η 
διεύθυνση έχει τη δεδηλωµένη πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα 
µήνες από την ηµεροµηνία αναφοράς ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του 
λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. 

 Αναγνώριση και Επιµέτρηση: 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά 
την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το 
Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος άµεσα αποδιδόµενο στη συναλλαγή για 
όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων τα άµεσα έξοδα της συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιούνται. 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από µεταβολές 
στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
ή ζηµιές που προκύπτουν από µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια 
στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία 
στα ίδια κεφάλαια αναταξινοµούνται στα αποτελέσµατα.  
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Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή  τιµή κλεισήµατος. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, η Εταιρεία και το Συγκρότηµα 
προσδιορίζουν τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά 
σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση 
δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της Εταιρείας και του 
Συγκροτήµατος. Για µετοχές όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, 
αναγνωρίζονται σε κόστος µείον οποιαδήποτε αποµείωση στην αξία. 

(iv)  Αποµείωση: 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα αξιολογούν σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. 

 
Για µετοχές που κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση, οι αντικειµενικές αποδείξεις 
περιλαµβάνουν µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων κάτω 
του κόστους. 
 
Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται σε αναπόσβεστο κόστος, το 
Συγκρότηµα εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική απόδειξη αυτών για αποµείωση των 
περιουσιακών στοιχείων, τόσο το ατοµικό όσο και το συλλογικό επίπεδο. Όλα τα σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται ξεχωριστά για αποµείωση. Όσα βρέθηκαν να µην έχουν 
υποστεί αποµείωση στη συνέχεια αξιολογούνται συγκεντρωτικά για οποιαδήποτε αποµείωση που 
έχει προκύψει αλλά δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί σε ατοµική βάση. Τα περιουσιακά στοιχεία που 
δεν είναι ξεχωριστά σηµαντικά αξιολογούνται για αποµείωση συγκεντρωτικά. Η συγκεντρωτική 
αξιολόγηση διενεργείται µε τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων µε παρόµοια χαρακτηριστικά 
κινδύνου. 
 
Για την εκτίµηση της συγκεντρωτικής αποµείωσης, το Συγκρότηµα χρησιµοποιεί ιστορικές 
πληροφορίες για το χρονοδιάγραµµα των αποπληρωµών και το ποσό της ζηµιάς που υπέστη, και 
κάνει µια αναπροσαρµογή αν οι τρέχουσες οικονοµικές και πιστωτικές συνθήκες είναι τέτοιες που οι 
πραγµατικές ζηµιές είναι πιθανόν να είναι µεγαλύτερες ή µικρότερες από ότι προτείνεται από τις 
ιστορικές τάσεις. 
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Η ζηµιά αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση του 
περιουσιακού στοιχείου. Οι ζηµίες που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Όταν το 
Συγκρότηµα καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης του περιουσιακού 
στοιχείου, τα ποσά αυτά διαγράφονται. Εάν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης 
µειώνεται και η µείωση µπορεί να συνδεθεί αντικειµενικά µε ένα γεγονός που συνέβη µετά την 
αναγνώριση της αποµείωσης. Η αποµείωσης που αναγνωρίστηκε προηγουµένως αναστρέφεται µέσω 
των αποτελεσµάτων στο βαθµό που η λογιστική αξία της επένδυσης, κατά την ηµεροµηνία της 
αναστροφής, δεν υπερβαίνει αυτό που το αποσβεσµένο κόστος που θα υφίστατο αν η αποµείωση δεν 
είχε αναγνωριστεί. 
 
Όσον αφορά τις µετοχές διαθέσιµες προς πώληση, οι ζηµίες αποµείωσης υπολογίζονται 
συγκρίνοντας το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης µε τη λογιστική τους αξία. Η ζηµία αποµείωσης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, και αντιστρέφεται εάν υπήρξε ευνοϊκή µεταβολή στις εκτιµήσεις 
που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού. Οι ζηµίες αποµείωσης που 
έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα προηγουµένως δεν αντιστρέφονται µέσω των 
αποτελεσµάτων. Οποιαδήποτε αύξηση στη δίκαιη αξία τους µετά την ζηµία αποµείωσης 
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα συσσωρεύεται κάτω από τον τίτλο του 
αποθεµατικού επανεκτίµησης επενδύσεων. 
 
Όσον αφορά τα χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση χρεογράφων, η ζηµιά αποµείωσης 
αναγνωρίζεται µέσο της επαναταξινόµησης των ζηµιών που έχουν συσσωρευτεί στο αποθεµατικό 
εύλογης αξία στα αποτελέσµατα. Το ποσό που επαναταξινοµείται είναι η διαφορά µεταξύ του 
κόστους κτήσης (µετά την αφαίρεση τυχόν αποπληρωµών κεφαλαίου και χρεώλυση) και της 
τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον οποιεσδήποτε ζηµιές αποµείωσης που έχουν προηγουµένως 
αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 

(v)  Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
Για σκοπούς της ενοποιηµένης και χωριστής κατάστασης των ταµειακών ροών, τα µετρητά και 
αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον 
τραπεζικά παρατραβήγµατα.  

(vi)  ∆άνεια 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση του κόστους 
χρηµατοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται µετέπειτα στο αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωµής, 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανείου µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

(vii) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
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∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν: 
• εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή 
• διατηρούνται τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου, αλλά αναλαµβάνεται συµβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταµειακών ροών 
σε τρίτο µέρος ή 

• έχουν µεταβιβαστεί τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου ή έχει αναλάβει συµβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταµειακές ροές σε τρίτο 
µέρος, και: είτε (α) έχουν µεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της 
κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε µεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί 
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά 
δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του. 

 
Οποιαδήποτε συµµετοχή σε διαγραµµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από το Συγκρότηµα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση. 

 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται 
από µια άλλη µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της 
αρχικής χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. 
∆ιαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

Αποµείωση στην αξία µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 
για αποµείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, 
ακίνητα για επένδυση, αποθέµατα και αναβαλλόµενη φορολογία) που αποσβένονται ελέγχονται για 
αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή µεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η εµπορική εύνοια ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση. 
 
Για το σκοπό του ελέγχου για αποµείωση, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στις µικρότερες 
οµάδες περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργούν ταµειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως 
ανεξάρτητες από τις ταµειακές εισροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέµεται στις 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών που αναµένεται 
να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι η 
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της δίκαιης αξίας µείον το κόστος πώλησης. Για τον 
υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται µια εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών οι οποίες 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το 
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τους 
συναφείς κινδύνους µε το περιουσιακό στοιχείο ή τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
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Αποµείωση στην αξία µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) 

 

 
Αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό τους. 
 
Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµίες αποµείωσης κατανέµονται 
µειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της εµπορικής εύνοιας που έχει κατανεµηθεί στη µονάδα 
δηµιουργίας ταµειακών ροών και στη συνέχεια µειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων στη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών σε αναλογική βάση. 
 
Η ζηµία αποµείωσης σε σχέση µε την εµπορική εύνοια δεν αντιστρέφεται. Για άλλα περιουσιακά 
στοιχεία, η ζηµία αποµείωσης αντιστρέφεται µόνο στο βαθµό που η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο, καθαρή από 
αποσβέσεις, αν η ζηµία αποµείωσης δεν είχε αναγνωριστεί. 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων  
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση συµψηφίζονται 
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, όταν, και 
µόνο όταν, το Συγκρότηµα έχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε 
διακανονισµού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης µε ταυτόχρονη 
εξόφληση της υποχρέωσης. 

Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από τις 
δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους  καθορίζεται µε βάση τη µέθοδο της µέσης σταθµικής αξίας. Η 
τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα 
εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετικές δαπάνες παραγωγής (µε βάση τη συνήθη παραγωγική 
δραστηριότητα) εκτός των εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 
υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του 
Συγκροτήµατος, µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης. 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης 
Πλεονάσµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
µεταφέρονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. 
 
Ελλείµµατα που προκύπτουν από επανεκτίµηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Εάν προκύψει έλλειµµα το οποίο δεν καλύπτεται από τα 
συσσωρευµένα πλεονάσµατα στο αποθεµατικό επανεκτίµησης για το συγκεκριµένο, αυτό διαγράφεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων και των 
βασικών γραµµών παραγωγής µπισκότων δεν µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο 
αποθεµατικό προσόδου αλλά διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του έτους. 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις χωριστές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην τιµή 
κτήσης µείον πρόβλεψη για µόνιµη µείωση της αξίας τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου 
κατά την οποία εντοπίζεται η µείωση. 
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Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας της 
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονοµαστική αξία του εκδοθέντος µετοχικού 
κεφαλαίου µεταφέρεται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 

Μερίσµατα πληρωτέα 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους. 

Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση που προκύπτει από προηγούµενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών 
στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα. Όταν το Συγκρότηµα αναµένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγµα µε βάση ένα 
ασφαλιστικό συµβόλαιο, η αποπληρωµή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν η 
αποπληρωµή είναι σχεδόν βεβαία. 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς. 

Συγκριτικά ποσά 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις µεταβολές στην 
παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
 
Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 
 
Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λαµβανόταν για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα 
πληρωνόταν για το διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µία κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων 
στην αγορά κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην υπόθεση 
ότι η συναλλαγή της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της µεταβίβασης της υποχρέωσης 
πραγµατοποιείται είτε: 
 
• Στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή 
• Σε περίπτωση απουσίας της κύριας αγοράς, στην πιο συµφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή 
την υποχρέωση. 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κύρια ή στην πλέον συµφέρουσα αγορά. 
Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης επιµετρείται χρησιµοποιώντας τις 
προϋποθέσεις που θα χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες στην αγορά κατά την τιµολόγηση του 
ενεργητικού στοιχείου ή της υποχρέωσης, υποθέτοντας ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά ενεργούν µε 
βάση του οικονοµικού καλύτερου συµφέροντός τους. 
 
Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει υπόψη 
την ικανότητα ενός συµµετέχοντος στην αγορά για να δηµιουργήσει οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου στην υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ή την πώλησή του σε κάποιον άλλο 
συµµετέχοντα στην αγορά που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο στην 
υψηλότερη και καλύτερη χρήση του . 
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Επιµέτρηση της εύλογης αξίας (συνέχεια) 
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα χρησιµοποιούν τεχνικές εκτίµησης που αρµόζουν στις περιστάσεις και 
για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία διαθέσιµα για τη µέτρηση της εύλογης αξίας, µεγιστοποιώντας 
τη χρήση των σχετικών παρατηρούµενων στοιχείων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση αφανών στοιχείων. 
 
Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για τα οποία η εύλογη αξία υπολογίζεται ή γνωστοποιείται 
στις οικονοµικές καταστάσεις κατηγοριοποιούνται µέσα στην ιεραρχία της εύλογης αξίας, η οποία 
περιγράφεται ως εξής, µε βάση το χαµηλότερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικά για την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της: 
 
• Επίπεδο 1 - Εισηγµένες (µη προσαρµοσµένες) τιµές αγοράς σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις 
• Επίπεδο 2 - Τεχνικές αποτίµησης για τις οποίες το χαµηλότερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικό 
για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας είναι άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµο 
• Επίπεδο 3 - Τεχνικές αποτίµησης για τις οποίες το χαµηλότερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικό 
για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας είναι µη παρατηρήσιµο. 
 
Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σε 
τακτική βάση, η Εταιρεία και το Συγκρότηµα προσδιορίζουν κατά πόσο έχουν διαπραχθεί µεταφορές 
µεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας µε την εκ νέου αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης (µε βάση το 
χαµηλότερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικό για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας ως σύνολο), 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η µεταβολή. 
 
Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, η Εταιρεία και το Συγκρόηµα έχουν καθορίσει τις 
κατηγορίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους 
κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, 
όπως εξηγείται παραπάνω. 

Ανάλυση κατά τοµέα  
Το Συγκρότηµα έχει τρείς βασικούς λειτουργικούς τοµείς ως ακολούθως: 
 
α) Παραγωγή, εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και άλλων οικιακών προϊόντων. 
β) Οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και οι αγοραπωλησίες µετοχών. 
γ) Οι επενδύσεις ανάπτυξης και διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης γης και ακινήτων. 

4.  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε πελάτες 
κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των εµπορικών εκπτώσεων και 
επιστροφών καθώς και πριν την επιβάρυνση για Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α). Λεπτοµέρειες για 
τους τοµείς από τους οποίους προέρχονται οι πωλήσεις του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στην 
σηµείωση 5. 
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5.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  
 
Γεωγραφικοί τοµείς 
 
Κατά το 2017 ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος και το µεικτό κέρδος προήλθαν από εγχώριες εργασίες και εργασίες εξωτερικού. Οι πωλήσεις στο 
εξωτερικό κατά το 2017 ανήλθαν σε  €28.720 (2016: €38.439).  
 
Λειτουργικοί τοµείς 
 Παραγωγή, εισαγωγή και 

διανοµή βιοµηχανικών 
προϊόντων, τροφίµων και 
άλλων οικιακών προϊόντων 

Επενδύσεις ανάπτυξης και 
διάθεσης/πώλησης/ενοικίασης 

γης και ακινήτων 

Επενδύσεις στο 
χρηµατιστήριο και 
εµπορεύµατα Σύνολο 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 € € € € € € € € 

Κύκλος εργασιών   23.973.667   24.455.724   -   -   -   -   23.973.667   24.455.724  
Μεικτό κέρδος  9.921.239   10.222.647   -   -   -   -   9.921.239   10.222.647  
Έξοδα χρηµατοδότησης  192.791   277.537   106   66   27.711   21.980   220.608   299.583  
Έσοδα χρηµατοδότησης  44.975   229.296   -   -   7.090   13.897   52.065   243.193  
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  1.651.207   1.608.136   -   -   -   -   1.651.207   1.608.136  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  159.636   152.759   -   -   -   -   159.636   152.759  
         
Κέρδος πριν από τη φορολογία  1.726.447   1.640.681   86.386   1.081.137   465.273   421.565   2.278.106   3.143.383  
         
Προσθήκες ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  1.393.268   1.335.373   -   -   -   -   1.393.268   1.335.373  

Προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων  295.573   264.272   -   -   -   -   295.573   264.272  
         
Περιουσιακά στοιχεία  47.715.717   46.940.518   11.636.456   11.636.456   13.414.701   11.721.794   72.766.874   70.298.768  
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6.  ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Μισθοί και ηµεροµίσθια (Σηµ. 9)  897.767   924.562   645.781   636.536  
Έξοδα οχηµάτων  404.880   356.775   214.289   191.127  
Έξοδα προώθησης και διαφήµισης  3.418.537   3.204.098   1.894.525   1.715.097  
Προµήθειες σε πωλητές  937.649   922.914   515.041   537.338  
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού (Σηµ. 8)  201.794   196.544   141.483   141.618  
∆ιάφορα έξοδα  112.636   112.510   66.097   62.874  

  5.973.263   5.717.403   3.477.216   3.284.590  

7.  ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

∆ιάφορα έξοδα εκµετάλλευσης  -   68   -   -  
Επιπρόσθετη υποχρέωση για ενδεχόµενο 
τίµηµα   51.624   39.354   -   -  

  51.624   39.422   -   -  
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8.  ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Το κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης αναφέρεται µετά τη 
χρέωση/(πίστωση) των ακολούθων: 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Κόστος προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων 
και των Συµβούλων υπό την εκτελεστική τους 
ιδιότητα (Σηµ.9 & 37)  3.923.203   4.032.709   2.864.414   2.875.712  
Αµοιβή ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Σηµ.37) 17.520 17.520 17.520 17.520 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού (Σηµ.14)  1.651.207   1.608.136   1.284.400   1.304.139  
Χρεωλύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(Σηµ.15)  159.636   152.759   75.716   81.590  
Επαγγελµατικά δικαιώµατα από θυγατρικές 
εταιρείες (Σηµ. 37)  -   -   (420.295)   (441.467)  
Αµοιβή νόµιµων ελεγκτών: 
- υποχρεωτικός έλεγχος των                      
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  21.000   20.580   15.200   12.200  
- υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών  2.000   2.200   1.000   1.000  
- άλλες υπηρεσίες εξακρίβωσης  -   -   -   -  
- λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες  -   -   -   -  
Καθαρό κέρδος από πώληση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση    -   (12.903)   (42.158)   (41.003)  
Μερίσµατα από θυγατρικές εταιρείες (Σηµ. 37)  -   -   (935.228)   (1.015.992)  
Καθαρή ζηµιά/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ.14)  9.302   (11.736)   (3.291)   (10.560)  
∆ιαγραφές αποθεµάτων   445.010   466.464   134.416   184.614  
Έσοδα από µερίσµατα (Σηµ. 18)  (473.697)   (431.938)   (2.252)   (331)  
Εισόδηµα από ενοίκια  (99.280)   (84.210)   (99.280)   (84.210)  
 
Το κόστος προσωπικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στα έξοδα διοίκησης 
ανέρχεται €1.709.627 (2016: €1.758.512) και €1.353.253 (2016: €1.384.005) αντίστοιχα. Το κόστος 
προσωπικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων ανέρχεται 
σε €1.315.809 (2016: €1.349.635) και €865.380 (2016: €855.171) αντίστοιχα.  Το κόστος προσωπικού 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στα έξοδα διανοµής και πωλήσεων ανέρχεται 
σε €897.767 (2016: €924.562) και €645.781 (2016: €636.536) αντίστοιχα. 
 
Το κόστος των Αποσβέσεων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στα έξοδα 
διοίκησης ανέρχεται €250.093 (2016: €249.534) και €245.763 (2016: €244.972) αντίστοιχα. Το κόστος 
των Αποσβέσεων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων 
ανέρχεται σε €1.199.320 (2016: €1.162.058) και €897.154 (2016: €917.549) αντίστοιχα.  Το κόστος των 
Αποσβέσεων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας που περιλαµβάνεται στα έξοδα διανοµής και 
πωλήσεων ανέρχεται σε €201.794 (2016: €196.544) και €141.483 (2016: €141.618) αντίστοιχα.  
 
Οι χρεωλύσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. 



51 
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

9.  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Μισθοί και ηµεροµίσθια  3.473.545   3.564.289   2.548.173   2.554.366  
Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων  368.769   387.763   257.995   265.099  
Ταµείο κοινωνικής συνοχής  80.889   80.657   58.246   56.247  

  3.923.203   4.032.709   2.864.414   2.875.712  
 
Αριθµός υπαλλήλων στις 31 ∆εκεµβρίου 
(συµπεριλαµβανοµένων και των Συµβούλων 
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)   209   194   159   135  

10.  ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Τόκοι σε τραπεζικά δάνεια   24.557   40.942   393   3.863  
Τόκοι σε τραπεζικά παρατραβήγµατα  5.402   16.809   3.131   10.539  
Τόκοι επί πιστωτικών υπολοίπων  
Συµβούλων (Σηµ.24)   131.230   139.283   131.230   139.283  
Τόκοι σε θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.37)  -   -   151.871   200.663  
Άλλοι τόκοι  269   468   269   468  
Τόκοι φορολογιών  1.189   23.062   479   7.835  
Έξοδα τραπεζών  31.279   53.106   13.654   17.205  
Άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα   13.146   25.913   110   -  
Πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµιά  13.390   -   -   -  
Μη πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµιά  146   -   85   -  

  220.608   299.583   301.222   379.856  

11.  ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Τόκοι τραπεζών εισπρακτέοι  12   8   -   -  
Τόκοι από θυγατρικές εταιρείες (Σηµ.37)   -   -   33.505   13.296  
Τόκοι στα δάνεια εισπρακτέα   8.524   14.707   -   -  
Τόκοι από επιστροφή φόρων  -   185.339   -   185.339  
Άλλα έσοδα  30.297   43.139   15.972   2.584  
Μη πραγµατοποιηθέν συναλλαγµατικό κέρδος  13.231   -   -   -  

  52.064   243.193   49.477   201.219  
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12.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Εταιρικός φόρος έτους  227.627   188.092   115.359   23.763  
Φόροι προηγούµενων ετών  -   11.017   -   5.892  
Φορολογία εξωτερικού  23.320   19.481   -   -  
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος  2.778   58.611   2.371   57.610  
Αµυντική εισφορά - προηγούµενων ετών  4.385   5.569   -   -  
Αναβαλλόµενη φορολογία  (53.132)   299.056   (84.806)   150.036  

  204.978   581.826   32.924   237.301  

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το λογιστικό 
κέρδος του έτους: 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία  2.278.106   3.143.383   1.830.728   2.504.494  
 
Φόρος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές  284.763   392.923   228.841   313.062  
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 
εµπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  244.035   232.015   182.802   232.015  
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και 
εισοδήµατος που δεν υπόκεινται σε φορολογία  (304.273)   (453.899)   (296.405)   (538.367)  
10% επιπρόσθετη φορολογία  3.102   17.053   3.102   17.053  
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα  2.778   58.611   2.371   57.610  
Αναβαλλόµενη φορολογία  (53.132)   299.056   (84.806)   150.036  
Φόροι προηγούµενων ετών  4.385   16.586   -   5.892  
Φορολογική επίδραση συµψηφισµένης ζηµιάς  -   -  (2.981)  -  
Φορολογία εξωτερικού πέραν του ποσού που 
διεκδικείται ως πίστωση στη φορολογία του 
έτους  23.320   19.481   -   -  

Χρέωση φορολογίας  204.978   581.826   32.924   237.301  
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 
 
Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 30%. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µερίσµατα από το εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 17%. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

13.  ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 

Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (€)  2.073.128   2.561.557   1.797.804   2.267.193  
 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν 
εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους  98.860.700   98.860.700   98.860.700   98.860.700  

Κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  2,09   2,59   1,82   2,29  

Πλήρως κατανεµηµένος αριθµός µετοχών που 
ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους  98.860.700   98.860.700   98.860.700   98.860.700  

Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  2,09   2,59   1,82   2,29  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

14.  ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 

2017 
Ιδιόκτητη γη 
και κτήρια 

Μηχανήµατα 
και 

εγκαταστάσεις  Οχήµατα 
Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  Σύνολο 

 
€ € € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση       
1 Ιανουαρίου  24.070.954   21.200.190   2.587.256   1.175.873   686.346   49.720.619  
Προσθήκες  70.073   739.358   43.240   521.128   19.469   1.393.268  
Eκποιήσεις/ ∆ιαγραφές  -   (256.849)   (24.712)   (19)   -   (281.580)  

31 ∆εκεµβρίου  24.141.027   21.682.699   2.605.784   1.696.982   705.815   50.832.307  
       
Αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου  2.279.303   10.997.080   1.201.919   792.808   672.997   15.944.107  
Χρέωση για το έτος  392.034   1.005.487   200.500   46.822   6.364   1.651.207  
Σε εκποιήσεις/ διαγραφές  -   (233.330)   (22.212)   (5)   -   (255.547)  

31 ∆εκεµβρίου  2.671.337   11.769.237   1.380.207   839.625   679.361   17.339.767  
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  21.469.690   9.913.462   1.225.577   857.357   26.454   33.492.540  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

       
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ       
       

2016 
Ιδιόκτητη γη 
και κτήρια 

Μηχανήµατα 
και 

εγκαταστάσεις  Οχήµατα 
Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  Σύνολο 

 
€ € € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση       
1 Ιανουαρίου  23.491.426   20.243.949   2.433.793   1.135.695   684.623   47.989.486  
Προσθήκες  90.402   956.871   244.665   40.178   3.257   1.335.373  
Εκποιήσεις/ ∆ιαγραφές  (1.820)   (630)   (91.202)   -   (1.534)   (95.186)  
Επανεκτίµηση  490.946   -   -   -   -   490.946  

31 ∆εκεµβρίου  24.070.954   21.200.190   2.587.256   1.175.873   686.346   49.720.619  
       
Αποσβέσεις        
1 Ιανουαρίου  2.474.742   10.028.130   1.097.446   749.885   659.021   15.009.224  
Χρέωση για το έτος  386.234   969.050   195.188   42.923   14.741   1.608.136  
Σε εκποιήσεις/ διαγραφές  -   (100)   (90.715)   -   (765)   (91.580)  
Επανεκτίµηση  (581.673)   -   -   -   -   (581.673)  

31 ∆εκεµβρίου  2.279.303   10.997.080   1.201.919   792.808   672.997   15.944.107  
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  21.791.651   10.203.110   1.385.337   383.065   13.349   33.776.512  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

2017 
Ιδιόκτητη γη 
και κτήρια 

Μηχανήµατα 
και 

εγκαταστάσεις  Οχήµατα 
Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  Σύνολο 

 
€ € € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση       
1 Ιανουαρίου  22.261.799   18.655.402   1.882.778   966.272   669.944   44.436.195  
Προσθήκες  60.698   135.885   42.300   505.170   19.469   763.522  
Εκποιήσεις/ ∆ιαγραφές  -   (159.436)   (24.712)   -   -   (184.148)  

31 ∆εκεµβρίου  22.322.497   18.631.851   1.900.366   1.471.442   689.413   45.015.569  
       
Αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου  2.256.198   10.067.797   945.426   611.349   656.890   14.537.660  
Χρέωση για το έτος  379.928   716.073   140.190   41.933   6.276   1.284.400  
Σε εκποιήσεις/ διαγραφές  -   (158.577)   (22.212)   -   -   (180.789)  

31 ∆εκεµβρίου  2.636.126   10.625.293   1.063.404   653.282   663.166   15.641.271  
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  19.686.371   8.006.558   836.962   818.160   26.247   29.374.298  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

       
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
       

2016 
Ιδιόκτητη γη 
και κτήρια 

Μηχανήµατα 
και 

εγκαταστάσεις  Οχήµατα 
Έπιπλα, σκεύη 
και εξοπλισµός 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  Σύνολο 

 
€ € € € € € 

Κόστος ή εκτίµηση       
1 Ιανουαρίου  22.796.402   18.533.816   1.881.284   926.096   668.203   44.805.801  
Προσθήκες  38.563   121.586   92.000   40.176   3.257   295.582  
Εκποιήσεις  (1.820)   -   (90.506)   -   (1.516)   (93.842)  
Επανεκτίµηση  (571.346)   -   -   -   -   (571.346)  

31 ∆εκεµβρίου  22.261.799   18.655.402   1.882.778   966.272   669.944   44.436.195  
       
Αποσβέσεις        
1 Ιανουαρίου  2.463.742   9.331.151   895.706   572.673   643.188   13.906.460  
Χρέωση για το έτος  374.129   736.646   140.226   38.676   14.462   1.304.139  
Σε εκποιήσεις  -   -   (90.506)   -   (760)   (91.266)  
Επανεκτίµηση  (581.673)   -   -   -   -   (581.673)  

31 ∆εκεµβρίου  2.256.198   10.067.797   945.426   611.349   656.890   14.537.660  
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  20.005.601   8.587.605   937.352   354.923   13.054   29.898.535  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2015, κατόπιν ολοκλήρωσης της συµφωνίας εξαγοράς µεταξύ της θυγατρικής 
εταιρείας Handy Snacks Limited και της Thamira Food Manufacturers Ltd, η θυγατρική εταιρεία Haris 
M. Hadjikyriakos (Estates) Limited προχώρησε επίσης σε αγορά ακινήτου στο Παλαιοµέτοχο από την 
Thamira Food Manufacturers Ltd έναντι του ποσού των €650.000.  Το ακίνητο ενοικιάζεται στη 
θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Limited έναντι του ποσού των €36.000 (2016: €33.000) τον χρόνο και 
χρησιµοποιείται για σκοπούς των κυρίων δραστηριοτήτων της. Ως αποτέλεσµα, στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις το ακίνητο παρουσιάζεται στην κατηγορία ιδιόκτητη γη και κτήρια ενώ στις 
οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited, 
παρουσιάζεται στα ακίνητα για επένδυση. 
 
Κατά το 2016 έγινε επανεκτίµηση όλων των ακινήτων από ανεξάρτητους επαγγελµατίες εκτιµητές. Το 
πλεόνασµα από επανεκτίµηση για το Συγκρότηµα ανέρχεται σε €1.070.799. Ο προσδιορισµός των 
δίκαιων αξιών στη γη και τα κτήρια έγινε µε την συγκριτική µέθοδο σε συνδυασµό µε την µέθοδο 
αντικατάστασης και σε επίπεδο 3 στην ιεραρχία εύλογων αξιών. Σηµαντικό µη παρατηρήσιµο δεδοµένο 
που χρησιµοποιήθηκε κατά τις εκτιµήσεις αποτελεί η τιµή ανα τετραγωνικό µέτρο που καθορίστηκε σε 
εύρος που κυµαίνεται µεταξύ €110-€900. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος έχει εκτιµήσει ότι η λογιστική αξία των 
ακινήτων, που λογίζονται σε εκτιµηµένη αξία, όπως αναφέρεται πιο πάνω προσεγγίζει την εύλογη αξία 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.  
 
Η γη και τα κτίρια περιλαµβάνουν γη εκτιµηµένης αξίας €6.619.501  (2016: €6.619.501) και €6.143.120 
(2016: €6.143.120)  για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία αντίστοιχα πάνω στην οποία δεν λογίζεται 
απόσβεση.   
 
Η αξία της γης και των κτιρίων του Συγκροτήµατος που θα παρουσιαζόταν στις οικονοµικές καταστάσεις 
µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις είναι ως ακολούθως: 
 
 2017 2016 
 € € 

Γη  1.479.335   1.479.335  
Κτίρια  14.253.233   12.760.183  
  15.732.568   14.239.518  
 
Στην ενοποιηµένη και χωριστή κατάσταση των ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού περιλαµβάνουν:  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Καθαρή λογιστική αξία  26.033   3.606   3.359   2.576  
(Ζηµιά) /κέρδος από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 8)    (9.302)   11.736   3.291   10.560  

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  16.731   15.342   6.650   13.136  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

15.  ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
 

Εµπορική 
εύνοια 

Έξοδα 
ανάπτυξης

  

Αντιπροσωπείες 
και εµπορικά 

σήµατα 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 
2017 € € € € € 

Κόστος      
1 Ιανουαρίου  3.194.469   1.839.115   880.310   467.602   6.381.496  
Προσθήκες  -   286.267   -   9.306   295.573  

31 ∆εκεµβρίου  3.194.469   2.125.382   880.310   476.908   6.677.069  
      
Χρεωλύσεις και ζηµίες 
αποµείωσης      
1 Ιανουαρίου  -   1.035.336   517.525   461.607   2.014.468  
Χρέωση χρεώλυσης για το 
έτος  -   94.836   59.633   5.167   159.636  

31 ∆εκεµβρίου  -   1.130.172   577.158   466.774   2.174.104  
Καθαρή λογιστική αξία 31 
∆εκεµβρίου  3.194.469   995.210   303.152   10.134   4.502.965  
      
 

Εµπορική 
εύνοια 

Έξοδα 
ανάπτυξης

  

Αντιπροσωπείες 
και εµπορικά 

σήµατα 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 
2016 € € € € € 

Κόστος      
1 Ιανουαρίου  3.194.469   1.597.440   859.089   466.226   6.117.224  
Προσθήκες  -   241.675   21.221   1.376   264.272  

31 ∆εκεµβρίου  3.194.469   1.839.115   880.310   467.602   6.381.496  
      
Χρεωλύσεις και ζηµίες 
αποµείωσης       
1 Ιανουαρίου  -   953.350   457.891   450.468   1.861.709  
Χρέωση χρεώλυσης για το 
έτος  -   81.986   59.634   11.139   152.759  

31 ∆εκεµβρίου  -   1.035.336   517.525   461.607   2.014.468  
Καθαρή λογιστική αξία 31 
∆εκεµβρίου  3.194.469   803.779   362.785   5.995   4.367.028  
 
Σχετικά µε όσες προσθήκες του έτους αντιστοιχούν σε προϊόντα που δεν ήταν ακόµη διαθέσιµα για 
χρήση, δεν υπολογίστηκε οποιαδήποτε χρεώλυση. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

15. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (συνέχεια) 

 

 
Η Εµπορική εύνοια συνολικού ύψους €3.194.469 προέκυψε από εξαγορές τριών επιχειρήσεων από το 
Συγκρότηµα όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω.  
 
(1) Εµπορική εύνοια ύψους €1.065.644 αναγνωρίστηκε επίσης κατά την εξαγορά της θυγατρικής 
εταιρείας Spinneys Cyprus Limited από την Inchcape Holland B.V στις 18 ∆εκεµβρίου 1997.  
 
(2) Στις 20 Σεπτεµβρίου 2013 ολοκληρώθηκε από την θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Limited η 
εξαγορά της βιοµηχανικής µονάδας και εµπορικής επωνυµίας (brand) των προϊόντων Mon Ami από την 
ΕΥΡΗΚΑ Λτδ. Το συνολικό τίµηµα εξαγοράς ανήλθε στα €1.468.500 και αυτό περιλαµβάνει εµπορική 
εύνοια €943.825.  
 
(3) Στις 6 Φεβρουαρίου 2015 η θυγατρική εταιρεία Handy Snacks Limited έχει ολοκληρώσει την 
συµφωνία µε την εταιρεία Thamira Food Manufacturers Limited για την εξαγορά των εργασιών, 
ακινήτων και εµπορικών σηµάτων (brands & trademarks) της βιοµηχανίας παραγωγής των προϊόντων 
BAKANDYS και βιολογικών τροφίµων BIO GREENLIFE καθώς και άλλων συναφών αντιπροσωπειών 
εισαγωγής τροφίµων της εν λόγω εταιρείας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συµφωνίας αυτής, συµφωνήθηκε 
επίσης µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited και της Thamira Food 
Manufacturers Limited η αγορά ακινήτου στο Παλαιοµέτοχο έναντι του ποσού των €650.000. Το 
συνολικό τίµηµα εξαγοράς (περιλαµβανοµένου του ακινήτου και των καταµετρηµένων αποθεµάτων) 
ανήλθε στα €2.398.319 και αυτό περιλαµβάνει εµπορική εύνοια €1.185.000.  

Αξιολόγηση αποµείωσης εµπορικής εύνοιας   
 
Για σκοπούς αξιολόγησης για τυχόν αποµείωση της εµπορικής εύνοιας, το Συγκρότηµα θεωρεί τη 
λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων ως ξεχωριστών µονάδών δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Η ανακτήσιµη αξία όλων των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει καθοριστεί βάσει 
υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ταµειακών ροών 
πριν τη φορολογία βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο πέντε 
χρόνων και έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση. Οι ταµειακές ροές πέραν των πέντε χρόνων 
προεκτείνονται µε τη χρήση υπολογιζόµενου ρυθµού ανάπτυξης ύψους 3% (2016: 3%). Ο ρυθµός 
ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία 
λειτουργεί η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Οι κύριες παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί τον υπολογισµό της αξίας χρήσης της κάθε µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν ως εξής: 
• Ρυθµός ανάπτυξης: 2,5% (2016: 2,5%). 
• Προεξοφλητικό επιτόκιο πριν τη φορολογία: 8% (2016:8%) 
• Περιθώριο µεικτού κέρδους 
 
Ο ρυθµός ανάπτυξης είναι ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης για την προβλεπόµενη περίοδο πέντε 
ετών. Ο ρυθµός ανάπτυξης και το περιθώριο µεικτού κέρδους βασίζεται σε προηγούµενες επιδόσεις και 
τις εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης για ανάπτυξη της αγοράς. Το Προεξοφλητικό επιτόκιο πριν τη φορολογία 
αντικατοπτρίζει την αξιολόγηση κινδύνου που πραγµατοποιείται από τη ∆ιεύθυνση για εκτίµηση της 
αποδοτικότητας µελλοντικών λειτουργικών και επενδυτικών προτάσεων. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

15. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (συνέχεια) 

 

 
Με βάση τα πιο πάνω, δεν κρίθηκε απαραίτητη η οποιαδήποτε αποµείωση στην λογιστική αξία της 
εµπορικής εύνοιας. 
 
Ευαισθησία σε αλλαγές στις παραδοχές: 
Κατά την εκτίµηση της αξίας λόγω χρήσης των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, η ∆ιεύθυνση 
εκτιµά ότι καµία λογικά πιθανή µεταβολή σε οποιαδήποτε από τις βασικές παραδοχές που αναφέρονται 
παραπάνω, θα προκαλέσει σηµαντική αύξηση της λογιστικής αξίας των µονάδων δηµιουργίας 
ταµειακών ροών πέραν του ανακτήσιµου ποσού. 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Έξοδα 

ανάπτυξης

  

Αντιπροσωπείες 
και εµπορικά 

σήµατα 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 
2017 € € € € 

Κόστος     
1 Ιανουαρίου  1.416.603   126.766   351.993   1.895.362  
Προσθήκες  10.419   -   9.306   19.725  

31 ∆εκεµβρίου  1.427.022   126.766   361.299   1.915.087  
     
Χρεωλύσεις και ζηµίες αποµείωσης     
1 Ιανουαρίου  1.024.186   126.766   346.285   1.497.237  
Χρέωση για το έτος  70.836   -   4.880   75.716  

31 ∆εκεµβρίου  1.095.022   126.766   351.165   1.572.953  
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  332.000   -   10.134   342.134  
     
 Έξοδα 

ανάπτυξης

  

Αντιπροσωπείες 
και εµπορικά 

σήµατα 
Λογισµικά 

προγράµµατα Σύνολο 
2016 € € € € 

Κόστος     
1 Ιανουαρίου  1.416.603   126.766   350.617   1.893.986  
Προσθήκες  -   -   1.376   1.376  

31 ∆εκεµβρίου  1.416.603   126.766   351.993   1.895.362  
     
     
Χρεωλύσεις και ζηµίες αποµείωσης      
1 Ιανουαρίου  953.350   126.766   335.531   1.415.647  
Χρέωση για το έτος  70.836   -   10.754   81.590  

31 ∆εκεµβρίου  1.024.186   126.766   346.285   1.497.237  

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  392.417   -   5.708   398.125  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

 

16.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

1 Ιανουαρίου  11.636.456   11.218.331   7.714.160   7.217.239  
Προσθήκες  -   35.861   -   35.861  
Επανεκτίµηση  -   382.264   -   461.060  

31 ∆εκεµβρίου  11.636.456   11.636.456   7.714.160   7.714.160  
 
Το έλλειµµα ή πλεόνασµα από την επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση συµπεριλαµβάνεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα ακίνητα για επένδυση επανεκτιµήθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
βάσει εκτιµήσεων που έγιναν απο ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές. Οι εκτιµητές είναι κάτοχοι 
αναγνωρισµένων σχετικών επαγγελµατικών προσόντων και έχουν πείρα στην εκτίµηση επενδύσεων σε 
ακίνητα στις περιοχές και στον κλάδο των συγκεκριµένων ακινήτων και είναι µέλη του Royal Institution 
of Chartered Surveyors (R.I.C.S) και / ή του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).  
 
Οι εκτιµητές χρησιµοποίησαν κυρίως συνδυασµό δύο µεθόδων για τις εκτιµήσεις τους: 
 
α)  Τιµές αγοράς (συγκριτική µέθοδος), όπως αναπροσαρµόστηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, λόγω 
διαφορών στη φυσική κατάσταση, στην τοποθεσία ή στην κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. 
β)  Μέθοδος κόστους αντικατάστασης 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, µε βάση τη γνώµη των εκτιµητών, έχει 
εκτιµήσει ότι η λογιστική αξία των ακινήτων για επένδυση στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, προσεγγίζει την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και εκτιµά ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές µεταβολές στην εύλογη αξία από τις εκτιµήσεις που έγιναν κατά το προηγούµενο έτος. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 

16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (συνέχεια) 

 

 

 
∆εν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ επιπέδων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Λεπτοµερής ανάλυση της 
κίνησης για το έτος παρουσιάζεται στον πίνακα στην αρχή της σηµείωσης. 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία των ακινήτων για επένδυση 
παρατίθενται πιο κάτω:  

 
Για την εκτίµηση της αξίας των οικοπέδων χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική µέθοδος. Για την εκτίµηση 
της αξίας των άλλων εµπορικών ακινήτων χρησιµοποιήθηκε η συγκριτική µέθοδος σε συνδυασµό µε την 
µέθοδο κόστους αντικατάστασης. 
 
Για τον υπολογισµό της αξίας βάσει της συγκριτικής µεθόδου, οι σηµαντικές µη παρατηρήσιµες 
παραµέτροι που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εκτιµηµένες αξίες ανά τετραγωνικό µέτρο που καθορίστηκαν 
σε εύρος που κυµαίνεται µεταξύ €3,5-€445. 
  
Ανάλυση ευαισθησίας: 
Οποιαδήποτε αύξηση/µείωση στις εκτιµηµένες αξίες ανά τετραγωνικό µέτρο (για τα ακίνητα που 
εκτιµήθηκαν βάσει της συγκριτικής µεθόδου) θα διαφοροποιούσε την εύλογη αξία των ακινήτων 
ανάλογα. 
  
Τα έσοδα από ενοίκια που λαµβάνει η Εταιρεία και το Συγκρότηµα από τις επενδύσεις σε ακίνητα, το 
σύνολο των οποίων τελεί υπό καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης, ανέρχονται σε €99.280 (2016: €84.210). 
∆εν υπήρχαν σηµαντικά έξοδα που σχετίζονται µε ακίνητα για επένδυση και χρησιµοποιήθηκαν για την 
παραγωγή εισοδήµατος από ενοίκια κατά την διάρκεια του έτους.  
  

31 ∆εκεµβρίου 2017 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 
Περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε  
εύλογη αξία      
Ακίνητα για επένδυση - - 11.636.456  11.636.456  

Σύνολο - - 11.636.456  11.636.456  

     
31 ∆εκεµβρίου 2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
 € € € € 
Περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε  
εύλογη αξία      
Ακίνητα για επένδυση - - 11.636.456 11.636.456 

Σύνολο - - 11.636.456 11.636.456 

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2017 

€ 
2016 

€ 
2017 

€ 
2016 

€ 
Γραφεία και άλλα εµπορικά ακίνητα  
στην Κύπρο 

2.192.578 2.192.578 1.500.000 1.500.000 

Οικόπεδα 9.443.878 9.443.878 6.214.160 6.214.160 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου   11.636.456 11.636.456 7.714.160 7.714.160 
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17.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
 2017 2017 2016 2016 
 Αρ. 

µετοχών 
Εύλογη 

αξία 
Αρ. 

µετοχών 
Εύλογη 

αξία 
∆ιαθέσιµες προς πώληση 
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  

 €  € 

Louis Plc  2.000.000  66.000   2.000.000   52.000  
Marfin CLR Public Co Ltd  519.705  4.158   519.705   4.677  
Hellenic Bank Public Co. Ltd  91.177  55.618   91.177   71.118  
Vassilico Cement Works Public Co. Ltd  715.000  2.066.350   620.000   1.705.000  
Petrolina (Holdings) Public Ltd  863.000  949.300   853.000   929.770  
Atlantic Insurance Co. Public Ltd  1.041.000  1.270.020   1.031.000   1.371.230  
Rolandos Enterprises Public Ltd  4.920.000  474.239   4.920.000   474.239  
A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises 
Public Co Ltd  700.000  102.900   700.000   75.551  
Άλλες µετοχές   298.782    155.938  
   5.287.367    4.839.523  
Εισηγµένες σε διεθνή χρηµατιστήρια      
Dr Pepper Snapple  633  51.289   633   54.781  
Astrazeneca Plc (US)  14.000  405.543   14.000   365.066  
Kimberly-Klark Corporation (US)  2.500  251.816   2.500   272.311  
Colgate-Palmolive Company (US)  10.000  629.852   10.000   624.606  
McDonald’s Corporation (US)  9.000  1.293.163   9.000   1.050.605  
AT&T Inc. (US)  18.000  584.222   13.000   527.718  
Kellogg Company (US)  2.800  158.898   2.800   196.992  
Wells Fargo Company  5.000  253.235   5.000   263.005  
Coca Cola Company (US)  2.000  76.601   2.000   79.145  
IBM (US)  2.850  365.011   2.850   451.533  
Johnson & Johnson (US)  7.000  816.462   7.000   769.753  
Mondelez (US)  1.232  44.018   1.232   52.128  
Kraft foods (US)  210  13.757   210   17.502  
Microsoft (US)  3.000  214.225   3.000   177.933  
DAIMLER AG  5.200  368.160   -   -  
Exxon Mobil Corp. (US)  1.000  69.822   1.000   86.151  
Chevron Corp. (US)  500  52.254   500   56.171  
ConocoPhilips Co (US)  3.000  137.466   3.000   143.572  
Chipotle Mexican Grill Inc. (US)  300  72.384   300   108.042  
Walt Disney Company (US)  5.700  511.568   2.000   198.950  
Apple Inc. (US)  1.000  141.272   1.000   110.547  
Boeing Co. (US)  200  49.238   200   29.718  
Bayerische Motoren Werke AG (US)  11.700  338.625   2.500   73.995  
Verizon Comminications Inc. (US)  2.500  110.465   1.000   50.950  
Alphabet Inc. (US)  30  26.206   30   22.100  
   7.035.552    5.783.274  
Μη εισηγµένες   422.555    434.929  
Ολικό µετοχών   12.745.474    11.057.726  
Χρεόγραφα σε Κυπριακές δηµόσιες εταιρείες   1.517    1.517  

Ολικό επενδύσεων   12.746.991    11.059.243  
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17. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  (συνέχεια) 

 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 2017 2017 2016 2016 
 Αρ. 

µετοχών 
Εύλογη 

αξία 
Αρ. 

µετοχών 
Εύλογη 

αξία 
∆ιαθέσιµες προς πώληση 
Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου  

 €  € 

Rolandos Enterprises Public Ltd  100.000   9.639   100.000   9.639  
   9.639    9.639  
Εισηγµένες σε διεθνή χρηµατιστήρια      
Dr Pepper Snapple  -   -   633   54.781  
Mondelez (US)  632   22.581   632   26.741  
Kraft foods (US)  210   13.757   210   17.502  
   36.338    99.024  
Ολικό µετοχών   45.977    108.663  
Ολικό επενδύσεων   45.977    108.663  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ακολουθεί και εφαρµόζει προδιαγραµµένη πολιτική µακροπρόθεσµης 
τοποθέτησης σε επιλεγµένες αξίες, µε πολύ επιλεκτικές και σπάνιες ρευστοποιήσεις των επιλεγµένων 
τίτλων. Κατά τη διάρκεια του έτους, 2017 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως δεν συντρέχει 
λόγος αναγνώρισης οποιασδήποτε αποµείωσης για το Συγκρότηµα και για την Εταιρεία, (2016: 
€ΜΗ∆ΕΝ), στην αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση.  
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18.  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 
Vasiliko Cement Works Public Ltd  149.600   128.280   -   -  
Universal Life Insur. Public Ltd  5.468   7.748   -   -  
Atlantic Insurance Co Public Ltd  95.368   87.635   -   -  
Petrolina (Holdings) Public Ltd  44.706   64.136   -   -  
IBM  14.789   9.242   -   -  
Johnson & Johnson  20.472   19.882   -   -  
Astrazeneca  17.876   17.534   -   -  
Coca Cola  2.661   2.537   -   -  
Kellogg  5.232   5.164   -   -  
MC Donalds Corporation  30.378   29.383   -   -  
Colgate Palmolive  14.265   13.961   -   -  
Kimberly Clark  8.617   8.182   -   -  
AT & T  22.921   12.925   -   -  
Wells Fargo  6.772   6.848   -   -  
Microsoft Corporation  4.200   3.979   -   -  
Chevron Corp.  1.902   1.934   -   -  
ConocoPhilips  2.798   2.483   -   -  
Exxon Mobil Corp. (US)  2.695   2.687   -   -  
Walt Disney Company (US)  3.496   1.259   -   -  
Apple Inc. (US)  2.206   1.438   -   -  
Boeing Co. (US)  1.000   589   -   -  
Bayerische Motoren Werke AG (US)  2.889   2.660   -   -  
Verizon Comminications Inc. (US)  2.089   1.019   -   -  
Άλλα  11.297   433   2.252   331  

   473.697   431.938   2.252   331  

19.  ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
 ∆ίκαιη αξία Κόστος 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Επενδύσεις σε χρυσό  667.710   662.551   604.681   604.681  

  667.710   662.551   604.681   604.681  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  662.551   537.484   -   -  
Προσθήκες  -   52.663   -   -  
Επανεκτίµηση  5.159   72.404   -   -  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  667.710   662.551   -   -  
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20.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Έτοιµα προϊόντα  2.397.458   2.040.249   1.128.430   923.079  
Πρώτες ύλες  898.592   697.153   274.633   415.913  
Εξαρτήµατα και άλλα αναλώσιµα  103.627   100.588   91.744   88.705  
Υλικά συσκευασίας  883.213   1.003.349   706.927   625.129  

  4.282.890   3.841.339   2.201.734   2.052.826  
 
Κατά το 2017, το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συµπεριλήφθηκε 
στο κόστος πωλήσεων για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία ανέρχεται σε €13.953.260 (2016: 
€13.071.792) και €7.815.289 (2016: €8.232.198) αντίστοιχα.  
 
Το ποσό των αποθεµάτων που διαγράφηκαν για το Συγκρότηµα και την Εταιρεία ανέρχεται σε  €445.010  
(2016: €466.464) και €134.416 (2016: €184.615) αντίστοιχα.  

21.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Εµπορικοί χρεώστες  3.288.625   3.783.332   1.897.414   2.045.470  
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές  595.599   497.018   267.576   260.870  

  3.884.224   4.280.350   2.164.990   2.306.340  
 
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους παρουσιάζονται µετά τις προβλέψεις για 
αποµείωση (Σηµείωση 34) και δε φέρουν τόκο. Επίσης, η δίκαιη αξία των εµπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων είναι περίπου η ίδια µε τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 
ίδια µε τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζηµιές αποµείωσης αναφορικά µε εµπορικές και 
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σηµείωση 34 των ενοποιηµένων και χωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων.  
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22.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ / ΠΛΗΡΩΤΕΑ  

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Φορολογία επιστρεπτέα     
Εταιρικός φόρος  188.513   188.513   188.513   188.513  
Φορολογία πληρωτέα     
Εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα  392.595   468.787   74.344   140.806  
Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος   7.376   7.365   7.376   7.365  

  399.971   476.152   81.720   148.171  

23.  ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης των ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
περιλαµβάνουν: 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  1.172.882   153.598   331.942   6.704  

  1.172.882   153.598   331.942   6.704  

Τραπεζικά παρατραβήγµατα  (560.538)   (199.157)   (462.405)   (94.386)  
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα.  
 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα, διατηρούν όριο τραπεζικού παρατραβήγµατος ύψους €7.500.000 (2016: 
€7.500.000)  και €10.700.000 (2016: €10.700.000) αντίστοιχα µε την Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτδ. Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα διατηρούνται σε Ευρώ.   
Οι διευκολύνσεις είναι εξασφαλισµένες µε κυµαινόµενες επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία της 
Εταιρείας και του Συγκροτήµατος ύψους €7.246.343 και €9.429.784(2016: €7.246.343 και €9.429.784) 
για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα αντίστοιχα, µε υποθήκες σε κτήρια ύψους €3.408.602 (2016: 
€3.408.602) για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα, µε εταιρικές εγγυήσεις ύψους €8.450.000 (2016: 
€8.450.000) και €20.720.000 (2016: €20.720.000) για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα αντίστοιχα και 
εγγυήσεις ασφάλειας πυρός ύψους €28.626.000 (2016: €28.626.000) για την Εταιρεία και το 
Συγκρότηµα. 
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23.  ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχεια) 

 
Η Εταιρεία και το Συγκρότηµα, διατηρούν όριο τραπεζικού παρατραβήγµατος ύψους €1.000.000 (2016: 
€1.000.000) µε την RCB Bank Ltd. Τo τραπεζικό παρατραβήγµα διατηρείται σε Ευρώ.   
Το όριο είναι εξασφαλισµένο  µε κυµαινόµενες επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και 
του Συγκροτήµατος ύψους €1.000.000 (2016: €1.000.000).  
 
Το Συγκρότηµα διατηρεί όριο παρατραβήγµατος ύψους €1.000.000 (2016: €1.000.000) µε την Τράπεζα 
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. Το τραπεζικό παρατράβηγµα διατηρείται σε Ευρώ και δεν έχει 
πιστωτικό υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017.  Το όριο παρατραβήγµατος καθώς και το δάνειο στη σηµ. 
27 προς την συγκεκριµένη τράπεζα είναι εξασφαλισµένα µε κυµαινόµενη επιβάρυνση στα περιουσιακά 
στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους €2.500.000 καθώς και µε εταιρικές εγγυήσεις και υποθήκη σε 
ακίνητα. 
 
Η Εταιρεία επίσης έχει δώσει εταιρικές εγγυήσεις για το ποσό των €5.695.000 για τις διευκολύνσεις των 
τραπεζών προς τις θυγατρικές του Συγκροτήµατος. 

 
24.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Πιστωτικά υπόλοιπα  4.332.659   4.095.206   4.332.604   4.095.158  

 Τα πιστωτικά υπόλοιπα αφορούν υπόλοιπα µε Συµβούλους και συνδεδεµένα τους πρόσωπα και φέρουν 
τόκο προς 3,5% µέχρι τις 30.6.2017 και 2,75% ακολούθως.  Οι τόκοι για το έτος παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 10. 

25.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
 2017 2016 
 € € 

Εγκεκριµένο   

1 Ιανουαρίου/31 ∆εκεµβρίου (400.000.000 µετοχές €0,26 η καθεµιά)  104.000.000   104.000.000  
   
Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο   

1 Ιανουαρίου/31 ∆εκεµβρίου (98.860.700 µετοχές €0,26 η καθεµιά)   25.703.782   25.703.782  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 δεν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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26.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 
Από τα αποθεµατικά, µόνο το αποθεµατικό προσόδου είναι διαθέσιµο για διανοµή και διανέµεται 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της 
Εταιρείας. 
 
Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον 
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το 
ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 
και µετά θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι 
ιδιοκτήτες (άτοµα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό 
της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη 
διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άµυνα 
καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των ιδιοκτητών. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους έχει γίνει αναπροσαρµογή για επανακατηγοριοποίηση ποσού €834.045 
µεταξύ του αποθεµατικού επανεκτίµησης επενδύσεων και του αποθεµατικού προσόδων την 1.1.2016 στη 
χωριστή κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Ιθύνουσας Εταιρείας που αντιπροσωπεύει ποσά 
αποµειώσεων προηγούµενων ετών που εκ παραδροµής µεταφέρθηκαν στο χωριστό λογαριασµό 
αποτελεσµάτων της ιθύνουσας Εταιρείας χωρίς τη σχετική αναπροσαρµογή στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων. 
 
∆εν υπάρχει επίδραση από αυτή την αναπροσαρµογή στις χωριστές καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής 
θέσης, λογαριασµού αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και ταµειακών ροών της Ιθύνουσας 
εταιρείας. 
 
Η αναπροσαρµογή στα συγκριτικά ποσά της Ιθύνουσας Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
Υπόλοιπα Αποθεµατικό Αποθεµατικό 
 προσόδου επανεκτίµησης 
  επενδύσεων 
 € € 
1.1.2016: 
- όπως προηγουµένως αναφέρθηκαν 14.202.194 (724.720) 
- όπως αναπροσαρµόστηκαν 13.368.149 109.325 
 
31.12.2016 
- όπως προηγουµένως αναφέρθηκαν 15.480.779 (761.429) 
- όπως αναπροσαρµόστηκαν 14.646.734    72.616 
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27.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ  
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
 

Αρχικό ποσό 
δανείου 

Ποσό 
πληρωτέο σε 

12 µήνες 

Ποσό 
πληρωτέο 

µεταξύ δύο 
και πέντε 

ετών 

Ποσό 
πληρωτέο 
πέραν των 
πέντε ετών Σύνολο 

2017 € € € € € 
∆άνειο 2015/2020  1.500.000   307.356   490.384   -   797.740  

   307.356   490.384   -   797.740  
 
 

Αρχικό ποσό 
δανείου 

Ποσό 
πληρωτέο σε 

12 µήνες 

Ποσό 
πληρωτέο 

µεταξύ δύο 
και πέντε 

ετών 

Ποσό 
πληρωτέο 
πέραν των 
πέντε ετών Σύνολο 

2016 € € € € € 
∆άνειο 2015/2020  1.500.000   307.356   785.951   -   1.093.307  
∆άνειο 2010/2027  2.000.000   144.785   -   -   144.785  

   452.141   785.951   -   1.238.092  
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Αρχικό ποσό 
δανείου 

Ποσό 
πληρωτέο σε 

12 µήνες 

Ποσό 
πληρωτέο 

µεταξύ δύο 
και πέντε 

ετών 

Ποσό 
πληρωτέο 
πέραν των 
πέντε ετών Σύνολο 

2017 € € € € € 

   -   -   -   -  
 

 

Αρχικό ποσό 
δανείου 

Ποσό 
πληρωτέο σε 

12 µήνες 

Ποσό 
πληρωτέο 

µεταξύ δύο 
και πέντε 

ετών 

Ποσό 
πληρωτέο 
πέραν των 
πέντε ετών Σύνολο 

2016 € € € € € 
∆άνειο 2010/2017  1.000.000   52.510   -   -   52.510  

   52.510   -   -   52.510  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, τo Συγκρότηµα και η Εταιρεία προέβησαν σε αποπληρωµές ύψους 
€440.352 (2016: €637.944) και €52.510 (2016: €158.628) αντιστοίχως προς εξόφληση των δανείων.  
 
Οι εξασφαλίσεις των τραπεζικών δανείων παρουσιάζονται στη σηµείωση 23. 
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28.  AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
Αναβαλλόµενη φορολογία που προκύπτει 
από:  

€ € € € 

Προσωρινές διαφορές µεταξύ αποσβέσεων και 
των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων – πιστωτικό 
υπόλοιπο  1.693.079   1.182.545   1.570.990   1.562.177  
Επανεκτίµηση γης και ακινήτων για επένδυση 
και επένδυση σε χρυσό       1.852.711     2.407.565     1.640.112   1.724.919  

  3.545.790   3.590.110   3.211.102   3.287.096  
 
Ο υπολογισµός για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε µε συντελεστή 12,5% στις προσωρινές διαφορές των 
αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων και ακινήτων για επένδυση και επενδύσεων σε χρυσό. 
Όσον αφορά την επανεκτίµηση της γης, έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε 
συντελεστή 20% που είναι ο συντελεστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. 

29.  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Πιστωτές εµπορίου  3.820.535   2.603.490   2.328.798   1.612.432  
Αναβαλλόµενα έσοδα  191.838   237.631   191.838   237.631  
Έξοδα προώθησης και διαφήµισης πληρωτέα  811.540   812.506   534.357   476.889  
Κοινωνικές ασφαλίσεις  99.066   100.019   69.924   69.314  
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  168.649   193.756   58.368   82.765  
Φόρος εισοδήµατος στους µισθούς   20.657   14.024   18.838   13.093  
Υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα (Σηµ.30)   90.278   170.534   -   -  
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα   1.394.397   1.251.496   852.323   745.243  

  6.596.960   5.383.456   4.054.446   3.237.367  
 
Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 
 
Η εύλογη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια 
µε τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
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30.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 
Η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα προκύπτει από την εξαγορά της βιοµηχανικής µονάδας και 
εµπορικής επωνυµίας (brand) των προϊόντων Mon Ami από την ΕΥΡΗΚΑ Λτδ, που ολοκληρώθηκε στις 
20 Σεπτεµβρίου 2013 (Σηµ.15). Συγγεκριµένα, το ενδεχόµενο τίµηµα θα διευθετηθεί υπό µορφή 
µελλοντικών πληρωµών που υπολογίζονται ως ποσοστό (10,5%) στις καθαρές µελλοντικές πωλήσεις της 
εµπορικής επωνυµίας Mon Ami, σε περίοδο 5 ετών. Οι πωλήσεις της εµπορικής επωνυµίας Mon Ami 
αναµένονται να είναι πέραν του €1,5 εκ. το χρόνο και το µεικτό κέρδος της τάξης του 45%. Ο 
υπολογισµός της δίκαιης αξίας γίνεται µε την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένονται να προκύψουν από τις µελλοντικές πληρωµές, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό 
επιτόκιο που αντανακλά το κόστος δανεισµού του Συγκροτήµατος. 

 
31.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς µετοχών στις ακόλουθες 
θυγατρικές εταιρείες:  
 
   Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο 

Όνοµα 
Ονοµαστική 

αξία 
Αριθµός 
µετοχών 

2017 
€ 

2016 
€ 

     
Spinneýs Cyprus Limited €1  500.000   500.000   500.000  
Haris M. Hadjikyriacos (Estates) 
Limited 

€1  303.150   303.150   303.150  

Frou Frou Investments Limited €1  230.620   230.620   230.400  
Frou Frou Cereals (Golden Choice) 
Limited 

€1  5.000   5.000   5.000  

Athalassa Farm Limited €1  17.100   17.100   17.100  
Handy Snacks Limited €1  5.950   5.950   5.950  
 
Το κόστος των επενδύσεων στις πιο πάνω εταιρείες στα βιβλία της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως εξής:  
 
 
 

2017 
€ 

2017 
€ 

2017 
€ 

2017 
€ 

2016 
€ 

 
Όνοµα 

Αρχικό 
κόστος 

Συσσωρευµένη 
αποµείωση 

Συνεισφορά 
κεφαλαίου 

Κόστος µετά 
την 

αποµείωση 

Κόστος 
µετά την 

αποµείωση 
      
Spinney's Cyprus Limited  3.067.801  -   -  3.067.801  3.067.801 
Haris M. Hadjikyriacos (Estates) 
Limited  4.589.282  -   -  4.589.282  4.589.282 
Frou Frou Investments Limited 12.883.474  (4.823.306)   2.251.686  10.311.854  8.060.168 
Frou Frou Cereals (Golden Choice) 
Limited  5.000  -   -  5.000  5.000 
Athalassa Farm Limited  17.083  -   -  17.083  17.083 
Handy Snacks Limited  4.200.580  -   -  4.200.580  4.200.580 

 24.763.220  (4.823.306)   2.251.686  22.191.600  19.939.914 
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31.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 
• Κατά το 2017, η θυγατρική εταιρεία Frou Frou Investments Limited παραχώρησε στην Εταιρεία  

220 συνήθεις µετοχές αξίας €10.000 η κάθε µια (ονοµαστική αξία €1, η κάθε µία,  υπέρ το άρτιο 
αξία €9.999 η κάθε µια). Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία παραχώρησε επιπλέον συνεισφορές 
κεφαλαίου ύψους €51.686. 

 
• Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αποµείωση 

ύψους €4.823.306 σχετικά µε το κόστος της θυγατρικής εταιρείας Frou-Frou Investments Limited. 
 
Το ποσοστό συµµετοχής, η κύρια δραστηριότητα και το έτος ίδρυσης κάθε εταιρείας παρουσιάζεται πιο 
κάτω:  
 
 
Όνοµα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

% 

Κύριες δραστηριότητες Έτος 
Ίδρυσης 

    
Spinneýs Cyprus Limited 100 Εισαγωγή και διανοµή τροφίµων και 

άλλων οικιακών προϊόντων 
1949 

Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Limited 100 Συµβουλευτικές και διοικητικές 
υπηρεσίες προς τις εταιρείες του 
Συγκροτήµατος και διαχείριση / 
ενοικίαση ακινήτων 

1983 

Frou Frou Investments Limited 100 Επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο και 
συµβουλευτικές και διοικητικές 
υπηρεσίες προς τις εταιρείες του 
Συγκροτήµατος 

1974 

Frou Frou Cereals (Golden Choice) 
Limited 

100 Αδρανής 2011 

Athalassa Farm Limited 100 Αδρανής 2000 
Handy Snacks Limited 100 Παραγωγή σνακς / πατατάκια και 

εισαγωγή και διανοµή τροφίµων 
2009 

 
Όλες οι εταιρείες έχουν συσταθεί στην Κύπρο. 
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32.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων την καταβολή 
µερίσµατος ύψους €1.028.151 (2016: €1.008.379), που αναλογεί σε €0,0104 ανά µετοχή  (2016: 
€0,0102) ή  4,00% (2016: 3,92%) επί της ονοµαστικής αξίας του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας και που αντιστοιχεί σε 1,92% (2016: 2%) αύξηση στο µέρισµα του 2016. Το προτεινόµενο 
µέρισµα ισοδυναµεί σε µερισµατική απόδοση της τάξεως του 5,20% (2016: €4,50%), επί της µέσης 
τιµής κλεισίµατος της µετοχής των €0,200 (2016: €0,229) στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

33.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Τον Μάρτιο του 2016 η Κύπρος κατάφερε να ολοκληρώσει µε επιτυχία το πρόγραµµα προσαρµογής στα 
πλαίσια του τριετούς µνηµονίου συναντίληψης που συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (συλλογικά αναφέρονται η “Τρόικα”) 
µε το οποίο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία διασφάλιζε τη χρηµατοδότηση των οικονοµικών της αναγκών για 
την τριετία 2013 – 2015 µέχρι του ποσού των €10 δις από το οποίο χρειάστηκε να αντλήσει µόνο €7 δις. 
 
Έκτοτε η Κυπριακή Οικονοµία ακολουθεί θετική πορεία και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας έχουν αναβαθµίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Παρόλο που 
υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης, ιδίως στο µακροοικονοµικό περιβάλλον της οικονοµίας της χώρας, 
συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης του ΑΕΠ και της µείωσης των ποσοστών ανεργίας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις. Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονοµίας σχετίζονται 
µε τα υψηλά επίπεδα των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο τραπεζικό σύστηµα και την απώλεια 
δυναµικής στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε συναφείς κινδύνους για τα δηµόσια 
οικονοµικά. 
 
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα µπορούσαν 
να έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα 
µπορούσαν να έχουν στη µελλοντική χρηµατοοικονοµική επίδοση, τις ταµειακές ροές και τη 
χρηµατοχρηµατοοικονοµική θέση του Συγκροτήµατος. 
 
Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιµότητας του Συγκροτήµατος και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν επιχειρηµατικό και 
οικονοµικό περιβάλλον.
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34. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχουν: 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο αγοράς 
• Κίνδυνος επιτοκίου 
• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
• Κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που 
αντιµετωπίζουν το Συγκρότηµα και η Εταιρεία, να θέτει κι άλλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να 
παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήµατα διαχείρισης 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες 
αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής 
θέσης. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία εφαρµόζουν διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και 
παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή 
βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
εφαρµόζουν διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα 
ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δηµιουργούν µια πρόβλεψη για αποµείωση η οποία αντιπροσωπεύει την 
εκτίµηση για ζηµίες που πιθανόν να προκύψουν σε σχέση µε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Στοιχεία 
αυτής της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριµένες προβλέψεις που σχετίζονται µε ξεχωριστά σηµαντικά 
ποσά σε σχέση µε οµάδες παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων για ζηµιές που έχουν προκύψει αλλά δεν 
έχουν αναγνωριστεί ακόµη. 
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Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύει τη µέγιστη 
έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο είναι όπως πιο κάτω: 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  12.746.991   11.059.243   45.977   108.663  
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  3.884.224   4.280.350   2.164.990   2.306.340  
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  1.172.882   153.598   331.942   6.704  
Άλλες επενδύσεις  667.710   662.551   -   -  
∆άνεια εισπρακτέα  191.703   333.179   -   -  

  18.663.510   16.488.921   2.542.909   2.421.707  
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σηµείωση 17. Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος αναλύει προσεχτικά τους οικονοµικούς δείκτες των τίτλων στους οποίους επενδύει και 
παρακολουθεί επί συνεχούς βάσεως τις εξελίξεις τους όπως αυτές παρουσιάζονται στον τύπο και 
ανακοινώσεις. 
 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις προέρχονται αποκλειστικά από την Κύπρο. Η ηλικία των 
ληξιπρόθεσµων αλλά όχι αποµειωµένων υπολοίπων παρουσιάζεται ως ακολούθως: 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Πάνω από 90 ηµέρες  130.127   268.408   85.581   170.629  
 
Η πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  460.906   489.211   266.163   267.392  
Καθαρή πρόβλεψη για το έτος  -   11.000   -   33.354  
Ποσό που διαγράφηκε ως µη εισπρακτέο  (345)   (1.305)   (345)   (1.229)  
Μείωση προβλέψεων που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσµατα  (52.310)   (38.000)   (23.310)   (33.354)  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  408.251   460.906   242.508   266.163  
 
Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος εκτιµά ότι η δίκαιη αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων δεν 
διαφέρει σηµαντικά από την αξία αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς η µέση περίοδος 
αποπληρωµής τους είναι κυρίως λιγότερη από τρεις µήνες. 
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Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δεν συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµίων. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµίων όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 
δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, µη περιλαµβανοµένων των τόκων: 
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
  Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

6 - 12 
µήνες 

1-2 
έτη 

2-5 
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2017 
€ € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια  797.740  153.679   153.677   307.357   183.027   -  
Λογαριασµοί συµβούλων  4.332.659  -   -   -   -   4.332.659  
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  4.092.075  4.092.075  -   -   -   -  
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  560.538  560.538  -   -   -   -  

   9.783.012  4.806.292   153.677   307.357   183.027   4.332.659  
 
  Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

6 - 12 
µήνες 

1-2 
έτη 

2-5 
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2016 
€ € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια  1.238.092  265.477   186.664   322.190   463.761   -  
Λογαριασµοί συµβούλων  4.095.206  -   -   -   -   4.095.206  
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  2.875.996  2.875.996  -   -   -   -  
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  199.157  199.157  -   -   -   -  

   8.408.451  3.340.630   186.664   322.190   463.761   4.095.206  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
  Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

6 - 12 
µήνες 

1-2 
έτη 

2-5 
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2017 
€ € € € € € 

Λογαριασµοί συµβούλων  4.332.604  -  -   -   -   4.332.604  
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  2.863.155 2.863.155  -   -   -   -  
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  462.405         462.405  -   -   -   -  

   7.658.164  3.325.560  -   -   -   4.332.604  
 
  Εκροές µετρητών που προκύπτουν από συµβατική υποχρέωση 

Κίνδυνος ρευστότητας Υπόλοιπο 
Μέσα σε 
6 µήνες 

6 - 12 
µήνες 

1-2 
έτη 

2-5 
έτη 

Περισσότερο 
από 5 έτη 

31 ∆εκεµβρίου 2016 
€ € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια  52.510   46.908   5.602   -   -   -  
Λογαριασµοί συµβούλων  4.095.158   -   -   -   -   4.095.158  
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις  2.089.321  2.089.321  -   -   -   -  
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα  94.386  94.386  -   -   -   -  

   6.331.375   2.230.615   5.602   -   -   4.095.158  

Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου µεταβολές στις τιµές αγοράς, όπως συναλλαγµατικές αξίες, 
αξίες επιτοκίων και τιµές µετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδηµα ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων που κατέχει το Συγκρότηµα. 
 
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο 
της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης. 

Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων διακυµαίνεται 
εξαιτίας µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το 
Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια 
εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  Οι 
όροι των χρηµατοοικονοµικών µέσων παρουσιάζονται στις ανάλογες σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων.  Το Συγκρότηµα δεν θεωρεί ότι εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο επιτοκίου. 
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν 
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι 
σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος. Το Συγκρότηµα δεν εκτίθεται 
σε ουσιαστικό συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι οι συναλλαγές και υπόλοιπα εκτός του  Ευρώ είναι 
ασήµαντα. Η διεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο από µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των 
επενδύσεων που αναφέρονται στη σηµείωση 17. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο περιορίζει τον κίνδυνο µε τη 
δηµιουργία χαρτοφυλακίου ικανοποιητικής διασποράς σε κατηγορίες τίτλων (µε επενδύσεις σε 
διαφόρους κλάδους) και µε την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία διαχειρίζονται τα κεφάλαια τους ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονοµικές µονάδες και ταυτόχρονα θα έχουν την µέγιστη 
δυνατή απόδοση για τους µετόχους µέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού. Η 
γενική στρατηγική του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούµενο έτος. 

35.  ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ / ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 υπήρχαν εκκρεµείς νοµικές αγωγές υπέρ και εναντίον του Συγκροτήµατος σε 
σχέση µε τις δραστηριότητες του. Με βάση νοµική συµβουλή, οι Σύµβουλοι πιστεύουν ότι υπάρχει 
επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένουν ότι το 
Συγκρότηµα θα υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πέραν των προβλέψεων που έχουν ήδη αναγνωριστεί στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  
 

 Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, δεν υπήρχαν σηµαντικές ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές 
δαπάνες για την Εταιρεία και το Συγκρότηµα (2016: €ΜΗ∆ΕΝ). 

 
 Μέσα στα πλαίσια των εργασιών τους, το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν εγγυητικές εµπορίου για το 

ποσό των €1.120.792 και €90.792 αντίστοιχα. 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 δεν υπάρχουν άλλες σηµαντικές 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες να χρειάζεται οποιαδήποτε πρόβλεψη ή γνωστοποίηση. 
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36.  ∆ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2017 2016 2017 2016 
 € € € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  333.179   468.563   -   -  
Αποπληρωµές  (150.000)   (150.000)   -   -  
Τόκοι που χρεώθηκαν  8.524   14.616   -   -  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  191.703   333.179   -   -  
 
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:  
Εντός ενός έτους  150.000   150.000   -   -  
Μεταξύ ενός και πέντε ετών  41.703   183.179   -   -  

  191.703   333.179   -   -  
 
Τα δάνεια εισπρακτέα φέρουν χρονιαίο τόκο 4,5% και είναι αποπληρωτέα εώς τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.  
 
Η έκθεση του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο γνωστοποιείται στη σηµείωση 34 των ενοποιηµένων 
και χωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι εύλογες αξίες των µη κυκλοφορούντων εισπρακτέων ποσών είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά 
που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

37.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ  
 
Οι πωλήσεις και οι αγορές κατά την διάρκεια του 2017 µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος είχαν 
ως ακολούθως:   
 
(i) Πωλήσεις €227.035 (2016: €157.712) της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public 
Limited στη θυγατρική εταιρεία Handys Snacks Limited. 
(ii) Πωλήσεις €196.351 (2016: €206.004) της θυγατρικής εταιρείας Handys Snacks Limited στην Alkis 
H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited. 
(iii) Πωλήσεις €142 (2016: €ΜΗ∆ΕΝ) της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Limited στην Alkis H. 
Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited. 
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37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 
Τα ποσά που χρέωσε η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited στις θυγατρικές της 
εταιρείες ήταν τα εξής:  
  
 2017 2016 

∆ιοικητικές υπηρεσίες: 
€ € 

Spinney’s Cyprus Limited  276.579   291.180  
Handy Snacks Limited  143.716   150.287  

  420.295   441.467  
 
Τα ποσά που χρέωσαν οι θυγατρικές εταιρείες την Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public 
Limited ήταν τα εξής:  
 
 2017 2016 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες: 
€ € 

Frou-Frou Investments Limited  40.000   40.000  
Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Limited  40.000   40.000  

  80.000   80.000  
 
Τα υπόλοιπα των εταιρειών του Συγκροτήµατος µε την ιθύνουσα Εταιρεία παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
 2017 2016 
Χρεωστικά υπόλοιπα € € 

Frou Frou Investments Limited  -   551.791  
Handys Snacks Limited  333.404   121.511  
  333.404   673.302  
Πιστωτικά υπόλοιπα 
 

  

Spinney’s Cyprus Limited  3.688.742   4.158.256  
Athalassa Farm Limited  17.083   17.083  
Frou Frou Cereals (Golden Choice) Limited  5.055   15.877  
Frou-Frou Investments Limited  125.402   -  
Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Limited  741.902   740.341  

  4.578.184   4.931.557  
 
Τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα φέρουν τόκο 3,50% ετησίως µέχρι τις 30.6.2017 και 2,75% 
ετησίως από 1.7.2017 και έπειτα.  Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 10 
και 11. 
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37. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους εταιρείες του Συγκροτήµατος πλήρωσαν µερίσµατα στην Εταιρεία 
ως ακολούθως:  
 2017 2016 
 € € 
Spinney’s Cyprus Limited  615.000   719.994  
Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Limited  45.473   -  
Frou Frou Investments Limited  205.056   179.998  
Handy Snacks Limited  61.000   110.000  
Frou Frou Cereals (Golden Choice) Limited  8.699   6.000  

  935.228   1.015.992  

Αµοιβή Συµβούλων 
 
 2017 2016 
 € € 
∆ικαιώµατα συµβούλων  17.520   17.520  
Αµοιβή Συµβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα  406.140   395.480  

  423.660   413.000  
 Αµοιβή για υπηρεσίες Σύνολο 
 Ως µέλη 

∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ως 
εκτελεστικοί  

2017 € € € 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος  8.240   178.500   186.740  
Κώστας Γ. Ηλιάδης  3.440   101.010   104.450  
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος  1.600   90.650   92.250  
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου  1.200   -   1.200  
Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος  3.040   35.980   39.020  

  17.520   406.140   423.660  
    
2016 € € € 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος  8.240   168.000   176.240  
Κώστας Γ. Ηλιάδης  3.440   101.280   104.720  
Χρύσης Χ. Χριστόπουλος  1.600   91.200   92.800  
Χριστόδουλος Φ. Χριστοδούλου  1.200   -   1.200  
Χάρης Μ.Α. Χατζηκυριάκος  3.040   35.000   -  

  17.520   395.480   413.000  
 
Τα υπόλοιπα των τρεχούµενων λογαριασµών συµβούλων και συνδεδεµένων τους προσώπων 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 24. 
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38.  ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ  
 
∆ίκαιη αξία είναι το ποσό που θα µπορούσε να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου 
ή να πληρωθεί για την εξόφληση µιας υποχρέωσης σε µία συνήθη συναλλαγή µεταξύ των συµµετεχόντων 
στην κύρια ή, εν ελλείψει αυτής, στην πιο συµφέρουσα αγορά στην οποία το Συγκρότηµα ή η Εταιρεία 
έχουν πρόσβαση κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η δίκαιη αξία της υποχρέωσης αντανακλά τον 
κίνδυνο µη εξυπηρέτησης της. 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία επιµετρά την δίκαιη αξία ενός στοιχείου χρησιµοποιώντας τις τιµές που 
παρουσιάζονται σε µία ενεργή αγορά στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιµες. Μια αγορά θεωρείται 
ενεργός, εάν οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση παρουσιάζονται µε επαρκή 
συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται τιµές σε συνεχή βάση. 
 
Αν δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργή αγορά, τότε το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
χρησιµοποιούν τεχνικές αποτίµησης που µεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παραµέτρων που 
παρατηρούνται στις αγορές και ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων δεδοµένων. Η τεχνική 
αποτίµησης που χρησιµοποιείται ενσωµατώνει όλες τις κύριες παραµέτρους που οι συµµετέχοντες στην 
αγορά θα λάµβαναν υπόψη στην τιµολόγηση µίας συναλλαγής. 

Εύλογη αξία επενδύσεων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση για τις επενδύσεις που επιµετρούνται στη δίκαιη αξία µε βάση 
την ιεραρχία τριών επιπέδων ανάλογα µε το είδος των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον 
προσδιορισµό της δίκαιης αξίας.  
 
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2017 
€ € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία      
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση (Σηµ. 17)  11.850.197   -   896.794   12.746.991  
Άλλες επενδύσεις (Σηµ. 19)  667.710   -   -   667.710  

Σύνολο  12.517.907   -   896.794   13.414.701  
 
 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2016  
€ € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία      
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ( Σηµ. 17)  8.698.294   -   2.360.949   11.059.243  
Άλλες επενδύσεις ( Σηµ. 19)  662.551   -   -   662.551  

Σύνολο  9.360.845   -   2.360.949   11.721.794  
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38.  ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2017 
€ € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  36.338   -   9.639   45.977  

Σύνολο  36.338   -   9.639   45.977  
 
 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2016  
€ € € € 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  99.024   -   9.639   108.663  

Σύνολο  99.024   -   9.639   108.663  
 
Μεταφορές µεταξύ επιπέδων 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση δίκαιης αξίας €1.446.781 (2016: 
€2.810.479) µεταφέρθηκαν από το Επίπεδο 3 στο Επίπεδο 1. Η µεταφορά αντιπροσωπεύει συγκεκριµένες 
µετοχές  που κατείχε το Συγκρότηµα σε εισηγµένους τίτλους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31 
∆εκεµβρίου 2017 για τους οποίους κατά το προηγούµενο έτος θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αγορά 
και ως εκ τούτου η εύλογη αξία τους υπολογίστηκε µε βάση τη µέθοδο προεξοφληµένων ταµειακών 
ροων. Η εύλογη αξία των µετοχών που συµπεριλήφθηκε στο Επίπεδο 1, µεταφέρθηκε στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς και υπολογίστηκε µε βάση τις τιµές προσφοράς από ενεργή αγορά. 

Μέθοδοι αποτίµησης 

Εισηγµένες επενδύσεις 
Οι δίκαιες αξίες επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά υψηλής ρευστότητας 
καθορίζονται µε αναφορά στις χρηµατιστηριακές τιµές. Αυτές οι επενδύσεις ταξινοµούνται σε δίκαιες 
αξίες Επιπέδου 1 της ιεραρχίας. Οι δίκαιες αξίες επενδύσεων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό 
αγορά καθορίζονται σύµφωνα µε µεθόδους αποτίµησης που βασίζονται στην ανάλυση προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών ή σε τιµές που υπολογίζονται µε βάση την καθαρή αξία ενεργητικού των επενδύσεων, 
αναπροσαρµοσµένες λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσιµες χρηµατιστηριακές τιµές και την 
αναµενόµενη δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων αυτών µε βάση τιµές προσφοράς. Αυτές οι 
επενδύσεις ταξινοµούνται σε δίκαιες αξίες Επιπέδου 3 της ιεραρχίας. 

Μη εισηγµένες επενδύσεις 
Οι µη εισηγµένες επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ιεραρχήθηκαν στο Επίπεδο 3 και αντιπροσωπεύουν 
µετοχές που το Συγκρότηµα και η Εταιρεία κατέχουν σε κυπριακές ιδιωτικές εταιρείες. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εκτίµησε τη δίκαιη αξία των µετοχών αυτών σύµφωνα µε πρόσφατες συναλλαγές που έλαβαν 
µέρος. 
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38.  ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 

 
Μετρήσεις εύλογης αξίας που αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος επιµετρούνται σε 
εύλογη αξία στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται πληροφορίες για 
τον τρόπο καθορισµού της εύλογης αξίας των κύριων περιουσιακών στοιχείων (συγκεκριµένα οι τεχνικές 
αποτίµησης και οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν): 
 

Χρηµατοοικο-
νοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Εύλογη αξία στις 
31 ∆εκεµβρίου 

    2017/€          2016/€ 

Επίπεδο 
εύλογης 
αξίας 

Τεχνική αποτίµησης 

Σηµαντικές µη-
παρατηρήσιµες 
παράµετροι 

αποτίµησης και σχέση 
µε την εύλογη αξία 

Τίτλοι 
εισηγµένοι στο 
Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου 
& σε διεθνή 
χρηµατιστήρια 

11.850.197 8.698.294 Επίπεδο 1 
Τιµές προσφοράς από ενεργή 
αγορά 

- 

Τίτλοι 
εισηγµένοι στο 
Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου 
για τους 
οποίους δεν 
υπήρχε ενεργή 
αγορά στις 31 
∆εκεµβρίου 

474.239 1.926.020 Επίπεδο 3 

Για το 2017 και 2016, ο 
υπολογισµός της αξίας των 
τίτλων της Rolandos 
Enterprises  βασίστηκε στη 
δηµόσια προσφορά που έγινε 
για τους τίτλους της εταιρείας 
το 2011.  
Το προηγούµενο έτος ο 
υπολογισµός της αξίας των 
υπολοίπων τίτλων  βασίστηκε 
στη µέθοδο των 
προεξοφληµένων ταµειακών 
ροών - αυτοί µεταφέρθηκαν σε 
Επίπεδο 1 καθορισµού εύλογης 
αξίας κατά τη διάρκεια του 
2017 όπως αναφέρεται πιο 
πάνω. 

Τιµή δηµόσιας 
προσφοράς που έγινε 
για τους τίτλους της 
εταιρείας το 2011. 

Μετοχές σε 
ιδιωτικές 
εταιρείες 

422.555 434.929 Επίπεδο 3 

Για την αποτίµηση των 
µετοχών αυτών 
χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατες 
τιµές έκδοσης νέων µετοχών. 

Για τον καθορισµό της 
εύλογης αξίας ανά 
µετοχή της ιδιωτικής 
εταιρείας 
χρησιµοποιήθηκε η 
τιµή έκδοσης νέων 
µετοχών στην ιδιωτική 
εταιρεία προς τους 
µετόχους. 
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38.  ∆ΙΚΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 

 
Ανάλυση ευαισθησίας εύλογων αξιών 

Ανάλυση ευαισθησίας για τις επενδύσεις που κατηγοριοποιήθηκαν στο Επίπεδο 1: 
(i) Η αύξηση της τιµής των εισηγµένων επενδύσεων που ταξινοµούνται στο Επίπεδο 1  κατά 5% στις 
31 ∆εκεµβρίου 2017 θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος κατά 
€625.895 (€2016: €468.042). Σε περίπτωση µείωσης κατά 5% θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη 
επίδραση στα ίδια κεφάλαια. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας για τις επενδύσεις που κατηγοριοποιήθηκαν στο Επίπεδο 3: 
i) Αν η τιµή της δηµόσιας προσφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τους τίτλους εισηγµένους στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου για τους οποίους δεν υπήρχε ενεργή αγορά στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 
2016 ήταν 5% ψηλότερη από τους υπολογισµούς του Συγκροτήµατος, η λογιστική αξία των εν λόγω τίτλων 
θα ήταν κατά €23.712 ψηλότερη. Αντίθετα, αν η τιµή της δηµόσιας προσφοράς ήταν 5% χαµηλότερη από 
τους υπολογισµούς του Συγκροτήµατος, η λογιστική αξία των εν λόγω τίτλων θα ήταν κατά €23.712 
χαµηλότερη.  
 
ii) Αν οι πρόσφατες τιµές έκδοσης των µετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες ήταν κατά 5% χαµηλότερες, και ως 
εκ τούτου και η τιµή αποτίµησής τους, τότε το κέρδος για το έτος θα ήταν κατά €21.128 (2016: €21.746) 
χαµηλότερο. Αντίθετα, αν ήταν κατά 5% ψηλότερες, τότε το κέρδος για το έτος θα ήταν κατά €21.128 
(2016: €21.746) ψηλότερο. 

39.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς που να επηρεάζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 
 
Οι ενοποιηµένες και χωριστές οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 30 Απριλίου 2018. 
 


