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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2016 – 31/12/2016
Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι , έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α
του ν. 2190/1920, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016 και να σας
ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να
ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και
της θέσης της εταιρείας (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του
ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Η εταιρεία « ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. »
ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στο Δήμο Φυλής δημοτικό διαμέρισμα Άνω Λιοσίων
επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ 20.
Το κύριο αντικείμενό της είναι : Η παραγωγή και εμπορία χαρτονιού και
χαρτοκιβωτίων και γενικά υλικών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο παραγωγής ειδών συσκευασίας από χαρτί
ή χαρτόνι
Τα παραγόμενα προϊόντα εκ μέρους της Εταιρείας εντάσσονται στους ακόλουθους
τομείς: α) χαρτόνι για κατασκευή χαρτοκιβωτίων β) χαρτοκιβώτια γ) κυψέλες από
χαρτί δ) πάτοι για χαρτοκιβώτια
α). Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας έχει ως εξής :
Αγορά χαρτιού σε ρόλους από την Ελλάδα η το εξωτερικό κατά κόρον μετατροπή
του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας σε χαρτόνι και στην συνέχεια σε
χαρτοκιβώτιο
Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της εταιρείας είναι :
Α) Κεντρικό οδός Αιγαίου πελάγους 20 Άνω Λιόσια
Με κυριότερο εξοπλισμό
i) 1 μηχανή κατασκευής χαρτοκιβωτίων CASEMAKER
ii) 1 μηχανή κατασκευής χαρτοκιβωτίων σλοττερ
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iii) 1 πρέσα αποκομμάτων χάρτου

Β) Υποκατάστημα Ασπροπύργου Θέση Μαύρη Ώρα
Με κυριότερο εξοπλισμό
i) 1 συγκρότημα μηχανών παραγωγής χαρτονιού (GOLDGATOR)
ii) 1 μηχανή κατασκευής χαρτοκιβωτίων CASEMAKER
iii) 1 πρέσα αποκομμάτων χάρτου
Πελάτες της είναι : Επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν χάρτινη συσκευασία για
την μεταφορά των προϊόντων τους. Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας
γεωγραφικά καλύπτει τις εξής περιοχές : α) Αττική β) Πελοπόννησο γ) νησιά
Αιγαίου
Η Εταιρεία διοικείται από τους : α) Μανταλόβα Δήμητρα του Ιωάννη έμπορος Δ/νων
Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. β) Μπαφίτης Νικόλαος του Απόστολου
ηλεκτρολόγος αντιπρόεδρος του Δ.Σ γ) Γελαγώτης Αιμίλιος του Χρήστου μέλος του
Δ.Σ. εκ των οποίων οι : α) Μανταλόβα Δήμητρα και β) ο Μπαφίτης Νικόλαος είναι
και μέτοχοι της εταιρείας .
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες : α)
Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες, β) Εξειδικευμένο προσωπικό
β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Στόχοι
α) Αύξηση του τζίρου,
β) βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
Βασικές αξίες
α) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
β) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
γ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους ,
Κύριες στρατηγικές
α)

Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας σε νέες αγορές

β) βελτίωση της παραγωγής χαρτονιού με την δημιουργία καθετοποιημένης
μονάδας στο υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο.
γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο
περιβάλλον για τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι
πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών
σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και
λειτουργικής
της
δραστηριότητας
δίνουν
έμφαση:
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α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων
β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την
καθιέρωση
κοινών
αρχών
και
κανόνων.
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .
Στην Εταιρεία υπάρχουν οι εξής «Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την
Διοίκηση της Εταιρείας : ISO 9001:2008.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου
να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ.
δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των
ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
δα) Προηγούμενες επιδόσεις
Κύκλος εργασιών
Το 2016 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα
δυσμενή οικονομικά μέτρα (capital controls) επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό
περιβάλλον.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία είχε μια μείωση του
κύκλου εργασιών της κατά 2.250,83 ευρώ, η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση
με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Το 2016 το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους αυξήθηκε, κατά 1,27% εξαιτίας της έναρξης
παραγωγής χαρτονιού από την εταιρεία στο 2ο εξάμηνο του έτους .

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2016
Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε κέρδη € 70.018,43
έναντι κερδών € 52.301,61 2015 παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά €
17.716,82 ή σε ποσοστό κατά 25%
Το Μικτό κέρδος για το 2016 ανέρχεται σε € 306.401,55 έναντι € 275.735,46 το 2015
παρουσιάζοντας βελτίωση € 30.666,09 ή σε ποσοστό κατά 10%
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 24,87% συγκριτικά με την
προηγούμενη χρήση δηλαδή αυξήθηκαν σε € 18.750,05 το 2016 από € 14.086,83
που ήταν το 2015.
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε €
204.577,35 για το 2016 έναντι € 214.610,34, για το 2015 παρουσιάζοντας μείωση
4,9%.
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Ο συνολικός Δανεισμός από € 212.487,32 στις 31/12/2015 αυξήθηκε σε € 218.184,36
στις 31/12/2016 παρουσιάζοντας αύξηση 2,62.%.
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2016 εμφανίζονται μειωμένα κατά
92,72% και διαμορφώθηκαν σε € 13.190,60 έναντι € 181.158,68 την προηγούμενη
χρήση.
δβ) «Αλυσίδα αξίας» [2]
Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να
προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που
πήραμε
από
τον
προμηθευτή
μας.
δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Επενδύσεις το έτος 2016
Το

2016,

η

Εταιρεία

διενέργησε

τις

εξής

σημαντικές

επενδύσεις:

α) Αγορά μηχανημάτων, με σκοπό την παραγωγή χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων
αξίας 30.041 ,22 ευρώ.
β) Ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας με συστήματα συναγερμού και
νέων πορτών ασφαλείας.
Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές
τους το έτος 2016 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα σημαντικότερα από τα στοιχεία αυτά είναι : Μηχανή παραγωγής χαρτονιού,
μηχανή παραγωγής χαρτοκιβωτίων
curionni 220 , εξοπλισμοί ασφαλείας
(συναγερμοί πόρτες ασφαλείας)
Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία είναι και κάτοχος των κάτωθι εμπορικών σημάτων :
ALFA KYT (ΑΛΦΑ ΚΥΤ), τα οποία έχουν αναπτυχθεί ( δεν έχουν δηλαδή αγοραστεί
), από την Εταιρεία.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α
του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει
όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν
από διάφορα γεγονότα.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η
Εταιρεία είναι :
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και
στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους
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- Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά . Οι κανόνες
συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν
υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις
συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές.
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα
έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό
απόθεμα πρώτων υλών , σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν
οι προμηθευτές .
Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις
ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους.
- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης / φύλαξης ή
τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής.
- Ασφάλιση αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές
ή από παρόμοια συναφή αίτια και η Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας
των αποθεμάτων της.
β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο
κανονιστικό πλαίσιο.
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των
οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού
περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο
κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «
ελαστικότητα » των δαπανών της.
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει
γενικά για τις Επιχειρήσεις και έχει εφοδιαστεί με όλες τις προβλεπόμενες άδειες
λειτουργίας
- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η
εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λπ, ενδέχεται να έχουν σημαντική
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επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά
αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η
εταιρεία αναπτύσσεται.
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για
το σύνολο της Αγοράς
- Κίνδυνος Ρευστότητας.
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη
σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό
ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή
παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας
πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Επίσης η εταιρεία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι
προμηθευτές της λόγω τρόπου πληρωμής
Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηματοδότησης, με
ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για να αντιμετωπίζει τον
κίνδυνο αυτό.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από
πελάτες.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από
τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του
πελατολογίου του ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση
τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά
περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.
Η Διοίκηση της Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη
επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομείωσεις.
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς
και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της
Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται
σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος
- Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών
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μέτρων.
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε
Ευρώ.. Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ.
- Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των
ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική
με βάση την τιμή προμήθειας .
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν.
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α
του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της
ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να
επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία
του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:





Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας
προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της
κατανάλωσης φυσικών πόρων
Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα
οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Σημειώνουμε ότι : Η εταιρεία διαθέτη Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 από τον φορέα
πιστοποίησης LETRINA S.A. για παραγωγή και εμπορία.
β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
διάφορους παράγοντες
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Ενεργειακή χρήση :
Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και
πετρελαίου: Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ως
εξής : το πετρέλαιο για θέρμανση των καζανιού κόλλησης χαρτονιού και το
ηλεκτρικό ρεύμα για κίνηση των μηχανών
Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων :
ελάχιστη









Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : Δεν συντρέχει
τέτοια περίπτωση
Διαχείριση αποβλήτων : τα αποκόμματα χάρτου προωθούνται σε
πιστοποιημένες εταιρείες για ανακύκλωση
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη
διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών :
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το
περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και
εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού
ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών .

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον
υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
4. Εργασιακά ζητήματα ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του
ν. 2190/1920 , σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορε-τικότητας
αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει
διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την
ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές
δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η
εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η
αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται
τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να
μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί
διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές
του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).
Η εταιρεία το 2016 απασχόλησε 10 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών
και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων
πτυχών .
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική
Νομοθεσία. Στην χρήση 2016, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις
της εργατικής
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Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα
και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά ( φάρμακα, επιδέσμους
κ.λπ ) «πρώτων βοηθειών »
Η εταιρεία διαθέτει « τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα
καθήκοντα του οποίου είναι : μετά από καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας
και εντοπισμού τυχόν προβλημάτων ασφάλειας των εργαζομένων η υπόδειξη
αυτών με σκοπό την θεραπεία τους .
Η εταιρεία δεν διαθέτει « ιατρό εργασίας»,
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα
απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε
με « εσωτερικά », είτε με « εσωτερικά » σεμινάρια
Ειδικότερα το κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού, το 2016, ανήλθε σε 0
ευρώ.
Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του
τμήματος, ( της Διεύθυνσης Προσωπικού ) και της Διοίκησης.
Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)
και πρόσθετες εξηγήσεις . (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν.
2190/1920 ) .
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της
Εταιρείας είναι :

1.
2.
3.
4.
5.
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α. Οικονομικής Διαρθρώσεως
Κυκλοφορούν» ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό
«Κυκλοφορούν» ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κεφάλαιο κινήσεως
(*)

%
%
%
%
%

2016
513.741,95
769.879,16
337.813,83
432.065,33
337.813,83
256.137,21
513.741,95
367.831,42
145.910,53

2015
508.790,69
757.536,79
325.554,15
431.982,64
325.554,15
248.746,10
508.790,69
331.634,16
154.762,08

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό
β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως
6.
Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
7. προ φόρων
Ίδια κεφάλαια
Μικτά
αποτελέσματα
8.
Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
Μικτά
αποτελέσματα
9.
Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και
υπηρεσιών
Πωλήσεις αποθεμάτων και
10. υπηρεσιών
Ίδια κεφάλαια
Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων
11.
Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου
γ. Διαχειριστικής Πολιτικής
Νέες επενδύσεις
12.
Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως

%

%

%

%

%
%

%

Χ
36
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
0=
13.
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών ημ
έρ
με πίστωση
ες
Χ
36
Απαιτήσεις από πελάτες
0=
14.
ημ
Πωλήσεις αποθεμάτων και
έρ
υπηρεσιών με πίστωση
ες

Απαιτήσεις από πωλήσεις
αποθεμάτων & υπηρεσιών
15. Πωλήσεις αποθεμάτων και
υπηρεσιών
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Χ
36
0=
ημ
έρ

513.741,95

508.790,69

2016

2015

70.018,43

52.301,61

1.408.572,05

1.410.822,88

70.018,43
337.813,83

52.301,61
325.554,15

306.401,55

275,735,47

1.408.572,05

1.410.822.88

306.401,55

275.735,47

1.102.170,50

1.135.087,41

1.408.572,05
337.813,83
1.102.170,50

1.410.822,88
325.554,15
1.135.087,41

73.915.97

42.667.96

2016
39,400.91
310.428,56

2015
7.961,56
265.584.95

108.279,14
968.138,86

152.494,56
966.668,88

230.426,01
1.408.572,05

198.542,20
1.410.822.88

230.426.01
1.408.572.05

198.542.20
1.410.822.86

ες

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης
ανάλυσης ή σχολιασμού, ( πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που
παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α της παραγράφου 3 του
άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η
διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις
κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα
της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2017 είναι η διατήρηση της θετικής
πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.
Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση
κατά ποσοστό 10 % περίπου.
Σχετικά με τα Κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε
αύξηση κατά ποσοστό 10 % περίπου.
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της
Εταιρείας είναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση
Εξελίξεις ανά δραστηριότητα:
α) καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στο υποκ/μα στον Ασπρόπυργο..
Επίσης σημειώνουμε ότι : Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν
υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης
χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική
διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ( περίπτωση β
της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύεις στον τομέα «ερευνών και
ανάπτυξης» στη χρήση 2016.
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8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2016.
9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας. (περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου
43α του ν. 2190/1920 ) .
Η εταιρεία διατηρεί τα εξής υποκαταστήματα :
α) Ασπρόπυργος οδός Μεγαρίδος θέση Μαύρη Ώρα.
10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων». (περίπτωση ε της παραγράφου 3 του
άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) .
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,
Ανω Λιόσια ,30/04/2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Μανταλόβα Ιωαν. Δήμητρα
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“ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις Υπόδειγμα Β.1.1

9η εταιρική χρήση 01/01/2016 -31/12/2016
Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ 7557901000 ( ΑΡ.Μ.Α.Ε 63185/03/Β/07/36)
Ποσά σε μονάδες ευρώ
Σημείωση

2016

2015

Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

3.1.1

149.968,10 €

157.753,68 €

Μηχανολογικός εξοπλισμός

3.1.1

61.477,93 €

41.589,91 €

Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

3.1.1

44.691,09 €
256.137,12 €

49.402,44 €
248.746,03 €

3.1.2

0,09 €
0,09 €
256.137,21 €

0,07 €
0,07 €
248.746,10 €

3.1.4
3.1.4
3.1.4

30.942,57 €
1.020,00 €
93.106,22 €

17.159,65 €
1.860,00 €
3.743,50 €

Προκαταβολές για αποθέματα

17.757,10 €

10.475,52 €

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

142.825,89 €

33.238,67 €

322.151,36 €
35.574,10 €

274.850,93 €
18.542,41 €

13.190,60 €

181.158,68 €

370.916,06 €
513.741,95 €

475.552,02 €
508.790,69 €

769.879,16 €

757.536,79 €

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

60.000,00 €

60.000,00 €

Σύνολο

60.000,00 €

60.000,00 €

Σύνολο ενεργητικού

Διαφορές εύλογης αξίας
Αποθεματικά και
αποτελέσματα εις νέο
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5.1
5.2

Αποθεματικά νόμων ή
καταστατικού

200.000,00 €

106.500,00 €

Αποτελέσματα εις νέο

77.813,83 €

159.054,15 €

Σύνολο

277.813,83 €

265.554,15 €

Σύνολο καθαρής θέσης

337.813,83 €

325.554,15 €

Προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια

64.233,91 €

77.954,03 €

Σύνολο

64.233,91 €

77.954,03 €

131.556,00 €

112.139,24 €

22.394,45 €

22.394,45 €

119.304,84 €
22.758,75 €
18.634,26 €

152.494,96 €
57,93 €
12.769,29 €

5.061,39 €

5.172,09 €

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

5.3

5.4

42.956,58 €

45.505,88 €

Έσοδα επόμενων χρήσεων

5.5

5.165,15 €

3.494,77 €

Σύνολο

367.831,42 €

354.028,61 €

Σύνολο υποχρεώσεων

432.065,33 €

431.982,64 €

Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και
769.879,16 €
υποχρεώσεων
Άνω Λιόσια , 30 Απριλίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ: AK 54991
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: AK 675830

757.536,79 €
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ: AZ 625921 .

“ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
Υπόδειγμα Β.2.1

9η εταιρική χρήση 01/01/2016 -31/12/2016
Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ 7557901000 ( ΑΡ.Μ.Α.Ε 63185/03/Β/07/36)
Ποσά σε μονάδες ευρώ
Σημείωση

2016

2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

1.408.572,05 €

1.410.822,88 €

Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

1.102.170,50 €
306.401,55 €

1.135.087,41 €
275.735,47 €

3.156,04 €
309.557,59 €

5.224,02 €
280.959,49 €

Έξοδα διοίκησης

55.914,58 €

65.995,38 €

Έξοδα διάθεσης

148.662,77 €

148.614,97 €

17.913,11 €
-1.701,35 €

1,49 €
-40,79 €

88.768,48 €

66.388,44 €

18.750,05 €

14.086,83 €

70.018,43 €

52.301,61 €

22.758,75 €

16.061,51 €

47.259,68 €

36.240,10 €

Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και
φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά
από φόρους
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ: AK 54991
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3.1.5

Άνω Λιόσια , 30 Απριλίου 2017
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: AK 675830

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ: AZ 625921 .

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΗΣ Α.Ε. “ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 7557901000

ΑΡ.Μ.Α. Ε63185/03/Β/07/36

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : “ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.
Α/
Α

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3
Επωνυμία της οντότητας.

α
β

Νομικός τύπος της οντότητας.

γ

Περίοδος αναφοράς.

δ

ε

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η
οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά
περίπτωση.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;

Απάντηση

“ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Α.Ε.Β.Ε..”
ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 20 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
τ.κ. 13341

Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ 7557901000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε
63185/03/Β/07/36

ΝΑΙ

στ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;
ζ
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ΌΧΙ

η

Κατηγορία της οντότητας

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.
θ

2

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις
«λογιστικές πολιτικές» και στις
«λογιστικές εκτιμήσεις»
γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

18

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές »,
αναλύονται στο « Παράρτημα Νο 1»

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης
παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται
και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο
προσάρτημα.

5

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική
αξιολόγηση και δεν εντόπισε
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε
περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών
λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται
αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν
στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται
επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4

« Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον νόμο
4308/2014 » .

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των
παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
για την αντιμετώπισή τους.

3

«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει
ότι :

Παράρτημα 1 επεξήγηση 5

6

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8
Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

7

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10
Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην
εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

8

Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο
2»

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13
Προσημειώσεις και Υποθήκες :
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με
ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

9

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία του ισολογισμού.

10

Επί του ακινήτου της εταιρείας έχει
εγγραφεί προσημείωση υποθήκης
ποσού €75.000,00 για εξασφάλιση
δανείου από την ALFA BANK

Δάνειο ALFA BANK ύψους 31.720,65
€

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16
α) Εγγυητικές Επιστολές
δεν υπάρχουν

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης
και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που
έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά
παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη
υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείται ξεχωριστά

β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων
leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν
την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται
στον Ισολογισμό)
δεν υπάρχουν
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
η εταιρεία χρήσεις και δεν έχουν
γίνει προβλέψεις για ενδεχόμενες
υποχρεώσεις
δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε
εργαζόμενους μετά την έξοδο.
Δεν έχουν γίνει προβλέψεις
ε) Επίδικες υποθέσεις.
δεν υπάρχουν
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Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17

11

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται
τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του
συμψηφισμού.

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια
εσόδων και εξόδων στην περίοδο
που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18

12

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε
το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με το άρθρο 20.

Δεν ενσωματώθηκαν

13 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)
-

14

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

8 άτομα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου,
των όρων χορήγησης και των ποσών που
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν
λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με
οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία
των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Άνω Λιόσια , 30 Απριλίου 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ: AK 54991

Α.Δ.Τ: AK 675830

ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ: AZ 625921 .

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1
της επιχείρησης : “ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές
Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».
( άρθρο 29, παρ. 5 )
3. «Λογιστικές Πολιτικές »
Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
3.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ
3.1.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική καταχώρηση : Κόστος
κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση
ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις,
μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης»
[ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
3.1.2. Ά υλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο
τέλος της χρήσης : (1) Άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή : Κόστος κτήσης
μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα], (2)
Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που
δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα: Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες
απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
 Σ1.υντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:
α/α

1

2
3
4
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Περιγραφή
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις,
βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη
κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και
σταθμοί.
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και
λογισμικού
Μεταφορικά μέσα επιβατικά
Μεταφορικά μέσα φορτηγά

Συντελεστής
απόσβεσης

4%

10%
16%
12%

5

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και
λογισμικό

20%

6
7

Έπιπλα και σκέυη
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10%
10%

8

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα
πολυετούς απόσβεσης

10% ( ή * )

* Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης
ή με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους.
3.1.3 Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης :
Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
3.1.4. Aποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην
χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσης
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, την FIFO. Η ζημία 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»
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος
κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης ( Επισφαλείς απαιτήσεις ) .
 Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση :
Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές
δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών
δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση
ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
 Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
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μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών,
καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού..
 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις : Αρχική καταχώρηση: Στα ονομαστικά τους ποσά. Επιμέτρηση
στο τέλος της χρήσης : Στα ονομαστικά τους ποσά, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι
οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη
σταθερή μέθοδο).
 Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος αναγνώρισης :
Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο
τέλος της χρήσης : Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγημένα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
3.1.5 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. Οι διαφορές του
φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την
περίοδο την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Επιχείρηση.
 Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει
την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα :
 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
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θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. ( ή ) Εναλλακτικά
και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.
.
 Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει 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.


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.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη
διόρθωση (αναδρομική επαναδιατύπωση) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων
που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα
κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
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.
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Σημειώσεις 5
Επεξήγηση κονδυλίων ισολογισμού
5.1
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015

230.426,58
87.462,58

198.542,20
59.545,96

4.262,77

16.762,77

322.151,36

274.850,93

31/12/2016

31/12/2015

Ελληνικό δημόσιο
Λοιποί χρεώστες Διάφοροι

22.699,42
2.464,68

2.134,27
11.058,14

Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις

10.410,00

5.350,00

35.574,10

18.542.41

31/12/2016

31/12/2015

108.279,84
11.025,00

152.494,96
0

119.304,84

152.494,96

31/12/2016

31/12/2015

42.956,58

45.505,88

31/12/2016

31/12/2015

5.165,15

3.494,77

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο

5.2
Λοιπές απαιτήσεις

Σύνολο

5.3
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

5.4
Λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτές Διάφοροι

5.5
Έσοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές πελατών
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2
της επιχείρησης : “ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε..”
«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων » ( άρθρο 29, παρ. 8 )
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[ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ»
Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του
άρθρου 18.
ζ) Λοιπές μεταβολές. ]
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Σημειώσεις :
α) Οι στήλες του παραπάνω πίνακα ταξινομούνται στα κονδύλια του ισολογισμού, ως εξής.
Κονδύλι ισολογισμού
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άϋλα

γραμμές
10 + 11
12
13+14
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β) Οι προκαταβολές για κτήση παγίων (πάγια υπό εκτέλεση) παρουσιάζονται διακριτά στην
ανάλυση του προσαρτήματος, αλλά στον ισολογισμό ενσωματώνονται στο αντίστοιχο
κονδύλι που αφορούν.
γ) Τα πάγια υπό εκτέλεση (προκαταβολές) παρακολουθούνται ως υπολογαριασμοί των
αντίστοιχων παγίων στο σχέδιο λογαριασμών.
δ) Η δομή του πίνακα είναι ενδεικτική. Είναι δυνατόν, τα διάφορα δεδομένα του πίνακα να
παρουσιάζονται ως ξεχωριστοί πίνακες, ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας.
ε) Όταν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρακολουθούνται στη εύλογη αξία τους, οι
προβλεπόμενες από το προσάρτημα πληροφορίες μπορεί να αναφέρονται είτε στον
ανωτέρω πίνακα είτε σε ιδιαίτερη σημείωση.]
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