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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΑΚΟΣ
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό
ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 25.460,00 περίπου, με
συνέπεια αφενός μεν οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται ισόποσα
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μειωμένες, αφετέρου δε τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται
αυξημένα κατά ποσό ευρώ 25.460
25.460,00 και 2.970,00 αντίστοιχα.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρε
εταιρείας
ίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις από 2010 έως και 201
2015.Ως
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων ππου
ου πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό
μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτε
απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΑΚΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Κατά
ατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΝΑΚΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16701
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε
α.ε.ο.ε.
μέλοςτης Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

Σημ.

31/12/2015

654,95
8.596,72
4.063,56
0,00
0,00
0,00

904,53
16.376,70
1.319,88
0,00
0,00
0,00

13.315,23

18.601,11

0,00
0,00
0,46
0,46

0,00
0,00
0,45
0,45

0,00

0,00

6.294,01
0,00
411.888,54
0,00
0,00
0,00
0,00

6.294,01
0,00
411.888,54
0,00
0,00
0,00
0,00

418.182,55

418.182,55

0,00

0,00

431.498,24

436.784,11

131.483,10
10.572,82
180.899,96
0,00
4.416,92
0,00

136.146,06
9.679,62
213.055,58
0,00
3.076,04
0,00

327.372,80

361.957,30

1.096.716,58
63,32
1.742,99
4.897,75
3.281,17
0,00
253.829,27

852.895,86
72,17
16.828,73
4.588,95
6.200,94
0,00
728.162,92

Σύνολο

1.360.531,08

1.608.749,57

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.687.903,88

1.970. 706,87

Σύνολο Ενεργητικού

2.119.402,12

2.407.490,98

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

6.1
6.1
6.1

31/12/2016

6.1

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Λοιπά

Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι

Σημ.

8.

31/12/2016

31/12/2015

160.032,00
0,00
0,00
0,00

160.032,00
0,00
0,00
0,00

160.032,00

160.032,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.020,02
0,00
399.311,20

100.020,02
0,00
1.234.737,99

499.331,22

1.334.758,01

Συναλλαγματικές διαφορές

0,00

0,00

Σύνολο καθαρής θέσης

659.363,22

1.494.790,01

0,00
0,00

0,00
0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο

0,00

0,00

0,00
0,00
471.619,94
10.310,42
33.570,56
13.229,65
928.773,18
2.535,15
0,00

0,00
0,00
482.112,96
0,00
23.228,39
13.116,84
390.466,72
3.776,06
0,00

Σύνολο

1.460.038,90

912.700,97

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.460.038,90

912.700,97

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

2.119.402,12

2.407.490,98

Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

8.

Σύνολο

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

11.

1.434.875,56

1.406.364,85

Κόστος πωλήσεων

11.

-1.069.055,34

-981.175,93

365.820,22

425.188,92

791,34

2.402,66

366.611,56

427.591,58

11.

-65.013,48

-95.771,53

Έξοδα διάθεσης

11.

-65.957,56

-120.960,38

Λοιπά έξοδα και ζημιές

11.

-2.296,76

-1.105,91

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

11.

308,80

-19.053,64

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

11.

0,00

0,00

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

11.

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

11.

75,03

2.361,55

233.727,59

193.061,67

403,80

8.392,88

Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης

11.

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

11.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

11.

-1.139,15

-1.274,18

Αποτέλεσμα προ φόρων

232.992,24

200.180,37

Φόροι εισοδήματος

-68.219,03

-58.770,52

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

164.773,21

141.409,85
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Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2016
(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) Διεύθυνση της έδρας: Κορίνθου 13, Μεταμόρφωση 144 51
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 35106/01/Β/96/57
ΓΕ.ΜΗ.: 087054602000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
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λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

3.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή,ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

4.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί
τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις
αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα αυτών.

5.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης,όταν κρίνεται
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται
ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

7.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
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ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο
FIFO.Hζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις
ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε
περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
8.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονταιαρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
11. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα
στα ονομαστικά τους ποσά.
14. Οι

μη

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιμετρώνται

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
15. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται
ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
16. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
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17. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν
να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά
και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονταιβάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται
από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως
έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
18. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
19. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του
ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και
επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.
Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων
ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την
αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
20. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά
με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της
συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
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21. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
22. Στη παρούσα χρήση 2016 για λόγους ορθής απεικόνισης ποσό € 17.529,00 που αφορούσε
προκαταβολές πελατών και εμφανιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 στις
Εμπορικές Υποχρεώσεις μεταφέρθηκε στις Λοιπές Υποχρεώσεις των Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων. Η μεταβολή αυτή δεν επηρεάζει την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της
κλειόμενης αλλά και των προηγουμένων χρήσεων.
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα
Κτίρια

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός
Μεταφορικά
Λοιπός
Σύνολο
εξοπλισμός
μέσα
εξοπλισμός

Λοιπά
άυλα

Σύνολο
Παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση
τόκων
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

27.289,32
178,02

237.975,81
0,00

140.781,40
1.593,84

81.527,62 222.309,02 17.316,00 504.890,15
0,00
1.593,84
393,75
2.165,61

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
27.467,34

0,00
0,00
0,00
237.975,81

0,00
0,00
0,00
142.375,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -4.152,41 -4.152,41
0,00
0,00
0,00
0,00
81.527,62 223.902,86 13.557,34 502.903,35

26.116,19
446,62

212.473,53
9.125,58

139.466,08
2.156,18

79.747,77 219.213,85 17.315,68 475.119,25
1.212,95
3.369,13
393,62 13.334,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -4.152,41

-4.152,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
26.562,81

0,00
0,00
221.599,11

0,00
0,00
141.622,26

904,53

16.376,70

752,98

27.467,34
100,00

237.975,81
230,97

142.375,24
1.038,25

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
27.567,34

0,00
0,00
0,00
238.206,78

0,00
0,00
0,00
143.413,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.423,37 229.836,86 13.713,11 509.324,09

26.562,81
349,58

221.599,11
8.010,95

141.622,26
1.600,67

80.960,72 222.582,98 13.556,89 484.301,79
1.589,65
3.190,32
155,76 11.706,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
26.912,39

0,00
0,00
229.610,06

0,00
0,00
143.222,93

654,95

8.596,72

190,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις
αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις
περιόδου
Αναστροφές
απομειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική
αξία 31.12.2015
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση
τόκων
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά
αναπροσαρμογής
Μειώσεις
αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις
περιόδου
Αναστροφές
απομειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Καθαρή λογιστική
αξία 31.12.2016

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
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0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.960,72 222.582,98 13.556,89 484.301,79
566,90

1.319,88

0,45

18.601,56

81.527,62 223.902,86 13.557,34 502.903,35
4.895,75
5.934,00
155,77
6.420,74
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.550,37 225.773,30 13.712,65 496.008,40
3.873,00

4.063,56

0,46

13.315,69
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)
Επιταγές σε καθυστέρηση (Σφραγισμένες)
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες
Σύνολο

31/12/2016
720.751,49
363.189,95
1.781,05
10.994,09
1.096.716,58

31/12/2015
619.789,37
222.024,40
0,00
11.082,09
852.895,86

31/12/2016
146,68
1465,18
38,37
0,00
86,14
6,62
1.742,99

31/12/2015
121,04
1.462,00
8.106,87
6.189,41
949,41
0,00
16.828,73

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Προμηθευτές (Χ.Υ)
Απαίτηση από φόρο εισοδήματος χρ. 2011
Απαίτηση από φόρο εισοδήματος χρ. 2015
Πιστωτές διάφοροι (Χ.Υ)
Λογ. διαχ/σεως προκατ. και πιστώσεων
Σύνολο

7.1.3Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Μετρητά σε θυρίδα
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2016
9.075,31
35.000,00
209.753,96
253.829,27

31/12/2015
8.744,24
390.000,00
329.418,68
728.162,92

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 26.672 κοινές με δικαίωμα ψήφου
μετοχές ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 160.032,00.
Το τακτικό αποθεματικό € 100.020,02 σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν.
2190/1920.

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
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9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία.

10. Υποχρεώσεις
10.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
Σύνολο

31/12/2016
458.692,56
12.927,38
471.619,94

31/12/2015
462.368,00
19.744,96
482.112,96

31/12/2016
14.943,77
913.829,41
928.773,18

31/12/2015
17.529,00
372.937,72
390.466,72

10.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πρόσθετα έσοδα πωλήσεων
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Έσοδα από αποζημίωση πελάτη
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
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31/12/2016
229.901,12
1.178.035,47
8.114,50
1.933,01
16.891,46
791,34
403,80
0,00
0,00
75,03
1.436.145,73

31/12/2015
202.708,07
1.179.071,70
9.256,06
1.556,30
13.772,72
2.402,66
6.149,65
2.243,23
1.670,22
691,33
1.419.521,94
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Έξοδα
1/1/2016-31/12/2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Αμοιβές και έξοδα προσ/κου
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι- τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
205.800,56 29.652,46
291.448,54 14.623,22
65.888,04
8.599,30
11.284,04
3.543,15
19.678,33
7.682,17
0,00
0,00
9.880,26
913,18

Κόστος αναλωθ. Αποθεμάτων
465.075,57
Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
0,00
Τέλος επιτηδεύματος προηγ.
Χρήσεων
0,00
Λοιπά έξοδα
0,00
ΣΥΝΟΛΑ
1.069.055,34

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗ
46.282,93
0,00
242,44
0,00
10.008,46
0,00
1.312,25
0,00
7.198,31
0,00
0,00
1.139,15
913,17
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
65.013,48

0,00
0,00
65.957,56

0,00
0,00
1.139,15

ΛΟΙΠΑ
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ
281.735,95
306.314,20
84.495,80
17.139,44
34.558,81
1.139,15
11.706,61

0,00
280,00

465.075,57
280,00

1.000,00
1.000,00
16,76
16,76
2.296,76 1.203.462,29

1/1/2015- 31/12/2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Αμοιβές και έξοδα προσ/κου
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι- τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Κόστος αναλωθ. Αποθεμάτων
Φορολογικά πρόστιμα
Τέλος επιτηδεύματος προηγ.
Χρήσεων
Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

143.223,12
309.859,27
66.156,22
11.879,05
14.139,87
0,00
10.695,83
425.222,57
0,00

67.226,19
9.300,80
9.983,88
2.947,87
4.993,23
0,00
1319,56
0,00
0,00

67.226,19
7.023,15
11.768,20
1.484,88
32.138,40
0,00
1.319,56
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274,18
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
981.175,93

0,00
0,00
0,00
0,00
95.771,53 120.960,38

0,00
0,00
1.274,18

Έσοδα και έξοδα συμψηφισμένα
Απομειώσεις πελατών
Απομειώσεις αμοιβαίων κεφαλαίων
Αναστροφή απομειώσεων αμοιβαίων κεφαλαίων
Σύνολο

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
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31/12/2016
0,00
0,00
308,80
308,80

ΛΟΙΠΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

ΣΥΝΟΛΟ
277.675,50
326.183,22
87.908,30
16.311,80
51.271,50
1.274,18
13.334,95
425.222,57
100,00

985,00
985,00
20,91
20,91
1.105,91 1.200.287,93

31/12/2015
-18.880,59
-173,05
0,00
-19.053,64
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12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στην αξία περιουσιακών στοιχείων.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση
των καθαρών μετά από φόρους κερδών χρήσεως 2016 ως ακολούθως:
31/12/2016
Τακτικό αποθεματικό
Πρώτο μέρισμα
Έκτακτο αποθεματικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

0,00
0,00
0,00
164.773,21
164.773,21

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού € 360.072,00.

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2016
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2015

8
9
17

8
9
17

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2016
221.763,18
55.589,09
4.383,68
281.735,95

31/12/2015
219.196,64
54.847,61
3.631,25
277.675,50

16. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια..

17. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη διοικητικών οργάνων.
18. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
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19. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την
ενοικίαση ακινήτων, οι οποίες λήγουν έως 31/12/2017.
Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:
Έως 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2016
57.796,32
0,00
0,00
57.796,32

31/12/2015
57.796,32
57.796,32
0,00
115.592,64

β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2010 έως και
2015 οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αύτη την ενδεχόμενη
υποχρέωση.

20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

Θεόδωρος Αθ. Νάκος
Α.Δ.Τ. ΑΑ/085827

Θεόδωρος Γ. Νάκος
ΑΔΤ Σ/208302

Γεώργιος Δ. Αγγελόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΑ/075893
Αρ. Αδείας 0017134
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