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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο και το 

καταστατικό της Εταιρείας, τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

(01.01.2015-31.12.2015), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες για τη Δομή του Ομίλου, συνοπτικές 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας και του Ομίλου, διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, περιγραφή των 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη κλειόμενη οικονομική χρήση, περιγραφή 

των σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως έως και την 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εκθέσεως, συμπεράσματα, παράθεση ποιοτικού 

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

του Ομίλου για την επόμενη οικονομική χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 

μερισματική πολιτική του Ομίλου. 

 

 

Δομή του Ομίλου 

Ο Όμιλος ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.  

Θεσσαλονίκη Μητρική 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
και δυτικού τύπου 

Ολική - 

Ι. Θυγατρικές 
εταιρείες      

LEAF TOBACCO 
A.MICHAILIDES AD 

Βουλγαρία 98,3% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση & Έμμεση 

STRUMICA TABAK AD F.Y.R.O.M. 83,1% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση 
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Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

MIKAKORCA Sh .P.K. Αλβανία 62,0% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση 

MICHAILIDES 
TOBACCO MOLDOVA 
S.A. 

Μολδαβία 96,3% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
και δυτικού τύπου 

Ολική Άμεση 

ARIS TOBACCO SPOL 
S.R.O. 

Σλοβακία 100,0% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Έμμεση 

A.J.MICHAILIDES 
COMMERCIAL 
ENTERPRISES LTD 

Κύπρος 
(Λεμεσός) 

100,0% 
Εταιρεία 

συμμετοχών 
Ολική Άμεση 

ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. 
Ελλάδα 

(Θεσσαλονίκη) 
100,0% 

Απεντομώσεις, 
Γεωργικά φάρμακα, 
Εμπορία καπνών 

Ολική Άμεση 

MICHAILIDES ML 
ORIENTAL TOBACCO 
PVT LTD 

Ινδία 55,0% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση 

LEAF TOBACCO A. 
MICHAILIDES 
ALGERIA-TABACS 
D'ORIENT S.P.A. 

Αλγερία 75,0% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση 

ATLAS TOBACCO 
SPA 

Αλγερία 56,7% 
Επεξεργασία 

καπνών ανατολικού 
τύπου 

Ολική Άμεση 

 

Οι εταιρείες Leaf tobacco A. Michailides Algeria και Atlas Tobacco Algeria έχουν ενοποιηθεί 

αλλά δεν έχουν καμία εμπορική δραστηριότητα καθ’ όλη την κλειόμενη χρήση, όπως και το 

έτος που προηγήθηκε. Το γεγονός πως η δεύτερη εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις 

καταστάσεις του Ομίλου οφείλεται στη μη οριστικοποίηση των διαδικασιών περαίωσης από 

τις Αλγερινές φορολογικές αρχές κατά το τέλος του έτους 2015. 

 

Πληροφορίες για την Οικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου 

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος και η Εταιρεία εμφάνισαν κέρδη 

μετά από φόρους ύψους € 19.957 και € 20.984 έναντι € 646 και € 514 της προηγούμενης 

οικονομικής χρήσης, αντίστοιχα, αντανακλώντας κυρίως την θετική επίδραση της μείωσης 

της δαπάνης του φόρου εισοδήματος. Η “ελληνική κρίση χρέους” επηρέασε αρνητικά για έκτο 

συνεχόμενο έτος τα οικονομικά αποτελέσματα προκαλώντας αύξηση των 

χρηματοοικονομικών δαπανών (τόσο του περιθωρίου κέρδους όσο και των εξόδων). 

Σημαντική μείωση του κόστους επιτεύχθηκε σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό την 

παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων στους πελάτες του Ομίλου. Τα έσοδα του Ομίλου 

ανήλθαν σε € 115.717 (εκ των οποίων τα έσοδα από πωλήσεις καπνού ανήλθαν σε                         

€ 107.518) σε σύγκριση με € 108.221 (εκ των οποίων τα έσοδα από πωλήσεις καπνού 

ανήλθαν σε € 100.022) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, παρουσιάζοντας μια μικρή 

αύξηση στα συνολικά έσοδα της τάξης του 6,9% (7,5% για τα έσοδα από πωλήσεις καπνού), 

αντανακλώντας τη συνεχή πίεση των συνθηκών της αγοράς, η οποία οδήγησε στη μείωση 

του όγκου των πωλήσεων των τσιγάρων από τους κύριους πελάτες μας, οι οποίοι -από την 

πλευρά τους- έχουν επιμηκύνει την περίοδο φόρτωσης των παραδοθέντων καπνών τους, 
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χωρίς να δίνουν σαφείς ενδείξεις καθ’ όλο το οικονομικό έτος 2015. Το μικτό περιθώριο 

κέρδους του Ομίλου μειώθηκε στο 46,3% από 62,3% κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Η εν λόγω σημαντική μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά την χρήση του 2015 

οφείλεται κυρίως στη σύνθεση των αποστελλόμενων προϊόντων. Τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.595 έναντι € 7.245 κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε € 3.792 έναντι € 4.924 κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 21.795 έναντι  

€ 22.805 το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 117.116 (εκ 

των οποία τα έσοδα από πώληση καπνού ανήλθαν σε € 108.917) έναντι € 115.601 (εκ των 

οποία τα έσοδα από πώληση καπνού ανήλθαν € 107.402) κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση στα συνολικά έσοδα της τάξης του 1,3% (1,4% για τα 

έσοδα από πώληση καπνού). Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας μειώθηκε σε 43,1% 

από 53,5% της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας 

ανήλθαν σε € 2.334 έναντι € 5.184 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, τα έξοδα 

λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε € 2.783 έναντι € 4.285 κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 19.666 έναντι € 20.123 κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτή η σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών, 

εξαιρουμένου του κόστους χρηματοδότησης, είναι αποτέλεσμα της αποτελεσματικής 

εφαρμογής μιας ευρείας πολιτικής μείωσης του κόστους σε όλες τις κεντρικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Γενικές πληροφορίες 

Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας και οι 

λογιστικές αρχές που εφαρμόζει, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση και 

επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 

Η Εταιρεία προκειμένου να βοηθήσει τους καπνοκαλλιεργητές στην Ελλάδα, που έχουν 

πληγεί σοβαρά από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση καθώς η δυνατότητα δανεισμού τους 

από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι περιορισμένη, έχει προβεί σε προπληρωμές για την 

συγκομιδή του 2015 συνεχίζοντας την πολιτική των τελευταίων ετών. Η πολιτική αυτή 

προκάλεσε σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών που επιβάρυναν την 

Εταιρεία. 
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Ωστόσο, οι αγορές του Ομίλου από τους καπνοκαλλιεργητές μειώθηκαν κατά 46,5% σε 

σύγκριση με τις αγορές σοδειάς του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα λόγω του υψηλού επιτοκίου και του αντίστοιχου υψηλού κόστους 

χρηματοδότησης. Το αίτημα του Ομίλου προς τις βασικές τράπεζές του για μείωση των 

επιτοκίων έγινε δεκτό από την FBN BANK στο τέλος της κλειόμενης χρήσης, ενώ η Deutsche 

Bank δεν έχει πράξει το ίδιο, παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης.  

 

Ο Όμιλος έχει συμμετάσχει σε όλα τα προγράμματα που ξεκίνησαν οι πελάτες της (εκτός 

από την British American Tobacco που άλλαξε την πολιτική της προς τους προμηθευτές της), 

εφαρμόζει ορθές γεωργικές πρακτικές και παρέχει βοήθεια γεωπονίας σε όλους τους 

καπνοκαλλιεργητές με τους οποίους είχε σύμβαση. 

 

Η εφαρμογή του εγχειρήματος της εισόδου νέων ποικιλιών καπνού στα Βαλκάνια 

συνεχίστηκε με την είσοδο της καλλιέργειας Izmir στην Αλβανία. 

 

Ο Όμιλος επανεξέτασε το λογιστικό χειρισμό όλων των δαπανών που συνδέονται άμεσα με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποθήκευσης. Καθώς το κόστος αποθήκευσης σχετίζεται πάντα 

και αποτελεί μέρος της αμοιβής που καταβάλλουν οι πελάτες για την πώληση των διαφόρων 

ειδών καπνού, ο Όμιλος στο παρελθόν θεωρούσε όλες τις σχετικές δαπάνες αποθήκευσης 

(μισθούς, αποσβέσεις παγίων, ηλεκτρισμός κλπ.) ως μέρος του κόστους των σχετικών 

αποθεμάτων που τηρούνται στις αποθήκες του Ομίλου για λογαριασμό των πελατών του στο 

τέλος κάθε χρήσης. Η δεδομένη λογιστική πολιτική θεωρείτο κατάλληλη ιστορικά δεδομένου 

ότι: α) αυτές οι δαπάνες ήταν πάντα μέρος της τελικής καταβληθείσας αμοιβής, β) ο ακριβής 

καθορισμός τους γινόταν κατά την ημερομηνία αποστολής κάθε τύπου καπνού και όχι 

νωρίτερα, και γ) η μέση περίοδος παραμονής κάθε τύπου καπνού που για λογαριασμό των 

πελατών στα πλαίσια των συμβάσεων σπάνια υπερέβαινε τα δύο ημερολογιακά έτη. Την 1η 

Ιανουαρίου 2015, ο Όμιλος επέλεξε να μεταβάλλει αναδρομικά τη μέθοδο λογιστικής των 

δαπανών αποθήκευσης, αναγνωρίζοντας ξεχωριστά τα αντίστοιχα σωρευμένα έσοδα 

σύμφωνα με το σχετικό στάδιο ολοκλήρωσής τους, χωρίς να αναγνωρίζει κέρδη από τις 

σχετικές δαπάνες αποθήκευσης μέχρι την ημερομηνία της τελικής αποστoλής του 

αποθέματος του καπνού. Από την αλλαγή της συγκεκριμένης λογιστικής πολιτικής δεν 

υπήρξε καμία αλλαγή στο μικτό κέρδος, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα μετά 

από φόρους, το σύνολο του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης, σε σχέση με 

αυτά που είχαν ήδη προσδιοριστεί (δείτε επίσης παράγραφο 4.23 των συνημμένων 

σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). 
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Κατά το προηγούμενο έτος, 2014, η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε τον τερματισμό της 

ενοποίησης της θυγατρική Trade and Brokerage Limited, ως μέρος των συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων του Ομίλου, και την αντίστοιχη ανακατάταξη του ενεργητικού, παθητικού και 

αποτελεσμάτων της στις διακοπείσες δραστηριότητες, λόγω της δεσμευτικής προσφοράς 

που έλαβε από συνδεδεμένο μέρος για την εξαγορά των μετοχών της (100,0%) έναντι 

συνολικού τιμήματος € 24.000. Αρχικά, η συναλλαγή αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός της 

κλειόμενης χρήσης. Δυστυχώς, η κορύφωση της κρίσης ελληνικού χρέους και τα εξαιρετικά 

έκτακτα γεγονότα που συνέβησαν (περιορισμοί κεφαλαίων, τεχνική παύση πληρωμών κλπ.) 

καθ’ όλη την κλειόμενη χρήση συντέλεσαν στην καθυστέρηση της εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της 

προαναφερθείσας θυγατρικής. Κατά την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης, 

αναμένεται όλες οι σχετικές απαιτούμενες ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους. 

 

Η δοίκηση του Ομίλου αποφάσισε την παύση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της στην 

Σλοβακία και την Μολδαβία, με την ολοκλήρωση να αναμένεται να λάβει χώρα το αργότερο 

έως το 3ο τρίμηνο του 2016. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία 

συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

Στις 16.03.2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την εκλογή του κου 

Αλέξανδρου Μιχαηλίδη ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Επίσης, ο 

Δρ. Ιωάννης Μανούσσης εξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος χρηματοδότησης -το οποίο αποτελεί βασική 

δαπάνη που επηρεάζει σημαντικά και αρνητικά τις τιμές πώλησης που προσφέρονται στους 

πελάτες- και προκειμένου να επιτύχει καλύτερο ανταγωνισμό σε αυτό το επίπεδο- ο Όμιλος 

έχει ζητήσει από όλες τις τράπεζές του να μειώσουν το ισχύον επιτόκιο κατά ποσοστό 50%, 

με στόχο συνολική εξοικονόμηση € 45.000 σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Οι 

ανταγωνιστές απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης ενώ η 

Εταιρεία, και συνεπώς ο Όμιλος, υποφέρει από τις συνέπειες της «Κρίσης του Ελληνικού 

Χρέους», παρόλο που τα προϊόντα κατά 98% εξάγονται. Ταυτόχρονα διεξάγονται σχετικές 

συζητήσεις με την Deutsche Bank με αίτημα την παράταση της λήξης του ομολόγου, ώστε να 

αντιστοιχεί στην μέση σταθμισμένη ημερομηνία της επέκτασης του δανείου. Λόγω των εν 

εξελίξει συζητήσεων, οι προγραμματισμένες αποπληρωμές του δανείου θα ξεκινήσουν τρεις 
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μήνες αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό και η κοινοπραξία αναμένεται να δώσει την 

συγκατάθεσή της. Τον Απρίλιο 2016 η Εταιρεία πέτυχε την αρχική συμφωνία για παράταση 

του ομολόγου της Amsterdam Trade Bank μέχρι τον Ιούλιο 2017. Η οριστική συμφωνία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. 

Επιπλέον, η Εταιρεία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για συνεργασία 

σε τρεις χώρες. 

  

Οι συμβάσεις για την σοδειά του 2016 μειώθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, κυρίως λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς, διότι η έλλειψη οποιασδήποτε 

πίστωσης πληρωμών απαίτησε σημαντικές προκαταβολές και ενισχύθηκε ο υφιστάμενος 

ανταγωνισμός, λόγοι για τους οποίους σε κάποιες περιπτώσεις η Εταιρεία αναγκάστηκε να 

λάβει νομική δράση για την απώλεια συγκεκριμένων συμβάσεων. Η προαναφερθείσα 

απώλεια συμβάσεων θεωρείται ως ένα ατυχές προσωρινό αποτέλεσμα των καθυστερήσεων 

των πληρωμών των καλλιεργητών, οι οποίες προκλήθηκαν κυρίως από το υψηλό κόστος 

χρηματοδότησης, τη μη επέκταση δανείων από την Deutsche Bank και από το υπάρχον 

αρνητικό περιβάλλον για τις Ελληνικές τράπεζες. Το τελευταίο δείχνει να υποχωρεί λόγω των 

πρόσφατων προβλέψεων για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. 

 

Ο Όμιλος αποφάσισε να μειώσει περαιτέρω τις διοικητικές του δαπάνες κατά τουλάχιστον 30, 

καθώς και να διαθέσει για πώληση μη παραγωγικά πάγια στην Σλοβακία, Μολδαβία και 

Βουλγαρία, και να διακόψει τη λειτουργία του στην Ινδία η οποία, παρά τις υφιστάμενες καλές 

μακροπρόθεσμες προοπτικές, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Η επιτυχημένη καλλιέργεια καπνών χωρίς πρόσθετα (βιολογικά) CPA και υψηλής γεύσης 

FCV καπνού συνεχίζεται για έκτη χρονιά στην Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

ικανότητα του γεωπονικού τμήματος να παρέχει στους πελάτες του Ομίλου προϊόντα FCV 

υψηλής ποιότητας. 

 

Η μείωση του όγκου πωλήσεων τσιγάρων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 3% -4% ετησίως 

(κυρίως λόγω του λαθρεμπορίου τσιγάρων και δευτερευόντως λόγω της αύξησης της 

ζήτησης για ηλεκτρονικό τσιγάρο και του θέματος της υγείας), ιδίως από τους τρείς εκ των 

τεσσάρων παγκοσμίων ηγετών κατασκευαστών τσιγάρων, αναμένεται να συνεχιστεί και 

φέτος, και σε συνδυασμό με τη συσσώρευση αποθεμάτων στην περιοχή αναμένεται να 

επηρεάσει τα αποθέματα του Ομίλου. Για την έγκαιρη κάλυψη της αναμενόμενης μείωσης, ο 

Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αυξημένου όγκου πωλήσεων με πελάτες από την Ρωσία, 

τις ΗΠΑ την Κορέα, την Ινδονησία και τη Βόρειο Αφρική. Στόχος αποτελεί η αύξηση του 

κύκλου εργασιών κατά 10% ανά έτος για τα επόμενα έτη 2016-2019. 
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Συμπεράσματα / Προβλεπόμενη Προοπτική & Πορεία 

 

Η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους χρηματοδότησης αλλά και περαιτέρω μείωσης των 

διοικητικών δαπανών σε συνδυασμό με την υποστήριξη των πελατών, αναμένεται να 

συντελέσουν ώστε ο Όμιλος να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς που απώλεσε. 

 

Οι αρχικές συζητήσεις για αναχρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου 

θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου 2016, μαζί με τη σταδιακή αντικατάσταση της 

υψηλού κόστους χρηματοδότησης με νέα χρηματοδότηση από άλλα τοπικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Για το τρέχον έτος, αναμένεται 10% περίπου αύξηση των φορτώσεων και σταθεροποίηση 

της κερδοφορίας στα επίπεδα της κλειόμενης χρήσης. 

  

Η αύξηση των πωλήσεων του οργανικού καπνού FCV και η είσοδος του οργανικού 

ανατολικού τύπου καπνού (Organic Oriental) -το «κόσμημα» των επόμενων ετών- θα 

συνεισφέρουν σημαντικά στον όγκο των συναλλαγών.  

 

Οι επιβεβαιωμένες πωλήσεις του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες προσεγγίσουν 

τις € 136.000 (σε τιμές κόστους). 

 

1. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων 

είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων και τα αντίστοιχα υψηλά περιθώρια δανεισμού – 

τα οποία είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του Ομίλου-, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμής και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως 

των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων των προαναφερόμενων κινδύνων στην χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του 

Ομίλου. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου οι πολιτικές της 

οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, 

υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 

λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 

συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές 

όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών 
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εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 

 

1.1 Κίνδυνος αγοράς 

1.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που απορρέει κυρίως από τις επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καθώς και από 

περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του 

λειτουργικού (€). 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό 

από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά 

με τα στοιχεία αυτά. Αναφορικά με τις περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που 

διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την 

πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των 

συναλλαγματικών διαφορών.  

 

Ο Όμιλος έχει συγκεκριμένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των οποίων τα περιουσιακά 

στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγματικούς κινδύνους.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το ALL σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 11 αντίστοιχα ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων 

της θυγατρικής εταιρείας MIKAKORCA SH.P.K. από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. 

Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το ALL σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 37. 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το BGΝ σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 167 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD από το λειτουργικό της νόμισμα 

στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το BGΝ σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 157. 
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Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το MKD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 

κατά 10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο 

κατά ποσό € 16 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας STRUMICA TABAK AD από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. Την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το MKD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 

κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα 

κατά ποσό € 115. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το MDL σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 56 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων των 

θυγατρικών εταιρειών MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. από το λειτουργικό της 

νόμισμα στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το MDL σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 142. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το DZD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 0 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων των 

θυγατρικών εταιρειών ATLAS TOBACCO ALGERIA και LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES 

ALGERIA-TABACS D'ORIENT S.P.A. από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. Την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το DZD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 

κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα 

κατά ποσό € 6. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το INR σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 0 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT LTD από το λειτουργικό 

της νόμισμα στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το INR σε σχέση με το Ευρώ 

είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα 

ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 6. 
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1.1.2 Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων του σε 

ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 

θέσης στις κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η 

σχετική έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της 

ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύεται και δεν υπάρχει για αυτά 

σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άμεσο μέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που 

απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όμιλος, περιορίζεται 

ουσιαστικά από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της ακίνητης περιουσίας 

του Ομίλου. 

 

Επίσης, ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί (καπνά 

ανατολικού και δυτικού τύπου). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη 

μεταβολή των τιμών πώλησης. 

 

1.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου & ταμειακών ροών 

Καθώς ο Όμιλος δε διαθέτει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού, τα έσοδα και οι  

λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου, δεν εξαρτώνται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Ο 

κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου πηγάζει από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια. Τα τραπεζικά αυτά δάνεια υπόκεινται σε κυμαινόμενα επιτόκια και ως εκ τούτου ο 

Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου και ταμειακών ροών. 

 

Η διαχείριση των Ταμειακών Διαθέσιμων παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις 

των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση την 

διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. 

 

Κατά την 31.12.2015, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν κατά 3,00 % 

υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες σχετικές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά 

φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Ομίλου θα 

εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 8.910 περίπου, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις 

δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
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1.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Διοίκηση διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

προκύπτει από τα μετρητά και τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες και στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανείσπρακτων απαιτήσεων και των διενεργημένων 

συναλλαγών. 

 

Οι απαιτήσεις του Ομίλου έχουν μικρή διασπορά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι σχετίζονται 

με ένα περιορισμένο αριθμό πελατών που είτε είναι διεθνούς φήμης πολυεθνικές εταιρείες 

είτε είναι συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Παρά το γεγονός ότι ο 

αριθμός των κύριων πελατών είναι μικρός (και, κατά συνέπεια, η ύπαρξη του πιστωτικού 

κινδύνου περιορισμένη) μια αρνητική μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην 

παγκόσμια αγορά τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση και των παραγγελιών και των 

φορτώσεων και των εισπράξεων και συνεπώς σε μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης. 

 

1.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις 

χρηματικών διαθεσίμων και διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών 

διευκολύνσεων. Ο Όμιλος διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα 

πιστώσεων στα πλαίσια πιστών πολιτικών γραμμών σε υγιή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι 

διαθέσιμες και αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις της Εταιρείας κατά τη λήξη της 

κλειόμενης χρήσεως ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των € 11.000 (31.12.2014: € 22.000). Η 

Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί  τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων 

αποθεμάτων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές του Ομίλου. 

 

Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει συνάψει μια σειρά από συμβάσεις factoring χωρίς αναγωγή, οι 

οποίες παρέχουν ευελιξία κεφαλαίου κίνησης. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, το ύψος 

της σχετικής χρηματοδότησης ανερχόταν σε € 108.784 (2014: € 117.555). 

 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του 

Ομίλου συνολικού ποσού € 266 εκατ. (31.12.2014: € 227 εκατ.) υπόκεινται στην υποχρέωση 

τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών (EBITDA / Κόστος χρηματοδότησης, 

EBITDA / Καταβεβλημένους τόκους, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές δανειακές 

υποχρεώσεις). Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται 

πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την 31.12.2015 από τις τραπεζικές 

συμβάσεις, διασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια για την ομαλή λειτουργία του Ομίλου στο 
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μέλλον. 

 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διακανονισμού αυτών. 

 

Κατά την 31.12.2015 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 

5 έτη 

Δάνεια 40.629  113.936  120.000  22.441 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 222.015  0  0  0 

        

        

Κατά την 31.12.2014 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 

5 έτη 

Δάνεια 41.640  11.620  233.849  10.831 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 151.843  0  0  0 

 

1.4 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Σκοπό του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η διατήρηση της 

ικανότητας συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του καθώς και η 

διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

 

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

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

ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

δάνεια όπως εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια 

που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Σημείωση 
Κατά την 

31.12.2015 
  

Κατά την 
31.12.2014 

Σύνολο δανείων 28 297.006  297.940 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24 (3.514)  (4.669) 

Καθαρό χρέος  293.491  293.271 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  204.216  186.514 

Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου  497.707  479.785 

Συντελεστής μόχλευσης  58,97%  61,13% 
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Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους) της μητρικής εταιρείας και των 

θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και τους μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % των μετοχικών τους κεφαλαίων. Οι συναλλαγές και 

τα υπόλοιπα του Ομίλου, κατά τη χρήση 01.01-31.12.2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την χρήση 1/1-

31/12/2015 
 Κατά την 31/12/2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

πρόσωπα 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα      

TRADE & BROKERAGE 0 0  6.076 0 

RODOP TUTUN SANAYINE TIGARET SA 0 0  75 39 

LTAM ROMANIA 0 0  573 0 

SLITO S.R.L. ITALIA 0 0  172 0 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC 4.645 0  4.317 0 

Σύνολο 4.645 0  11.213 39 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την χρήση 1/1-

31/12/2015 
 Κατά την 31/12/2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

πρόσωπα 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα      

ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. 0 1  524 3.451 

MIKAKORCA Sh .P.K. 95 3.063  3.392 0 

ATLAS TOBACCO ALGERIA 0 0  0 7 

STRUMICA TABAK AD 190 6.934  9.281 0 

MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. 0 1.598  4.965 0 

A.J. MICHAILIDES COMMERCIAL ENTERPRISE 
LIMITED CYPRUS 

0 0  12 0 

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD SANDANSKI 
BULGARIA 

5.410 12.019  0 4.494 

MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT LTD. 
(INDIA) 

3 164  16 0 

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES ALGERIE-TABACS 
D'ORIENT SPA 

0 0  501 0 

ARIS TOBACCO SPOL S.R.O. 0 0  0 175 

TRADE & BROKERAGE 0 0  6.076 0 

RODOP TUTUN SANAYINE TIGARET SA 0 0  75 39 

LTAM ROMANIA 0 0  573 0 

SLITO S.R.L. ITALIA 0 0  172 0 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC 4.016 0  3.871 0 

Σύνολο 9.714 23.778  29.457 8.166 
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Το διοικητικό προσωπικό το οποίο κατέχει σημαντικές θέσεις καθώς και πρόσωπα τα στενά 

σχετιζόμενα με αυτά, ορίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών”. Οι αμοιβές και η μισθοδοσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του 

διοικητικού προσωπικού σε σημαντικές θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

τους εισφορών ανήλθαν σε € 2.021 (2014: € 2.165). 

 

Κατά την 31.12.2015 ποσά οφειλόμενα στον Όμιλο και στην Εταιρεία από μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητικό προσωπικό σε σημαντικές θέσεις ανήλθαν σε € 154 

(31.12.2014: € 40). 

 

Επιπρόσθετα κατά την 31.12.2015 ποσά οφειλόμενα από τον Όμιλο και την Εταιρεία προς 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητικό προσωπικό σε σημαντικές θέσεις ανήλθαν σε        

€ 247 (31.12.2014: € 0). 

 

Μερισματική πολιτική και διανεμόμενα κέρδη 

Την 30η Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την έκδοση των συνημμένων 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 

31.12.2015 (01.01.2015-31.12.2015) και πρότεινε τη μη διανομή οποιουδήποτε μερίσματος 

από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης.  

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.933.837 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 29,35 έκαστη. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας δε μεταβλήθη κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την ημερομηνία 

της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Εξαγορά ιδίων μετοχών 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.  



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν ανέπτυξε 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     
     
     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΥΝΘΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΣΤΑΜΝΑΣ 

( Α.Δ.Τ. AK 901567 )  ( Α.Δ.Τ. Π 795160 )  ( Α.Δ.Τ. Χ 224716 ) 

    ( Α.Μ.Ο.Ε.  2876 ) 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε." 

 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

"ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε." («Εταιρεία») και τις θυγατρικές της («Όμιλος»), οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και σωστή παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

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 ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών 

και ενοποιημένων οικονομικών 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 σωστή παρουσίαση των εταιρικών και 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

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 προέκυψε το εξής θέμα:  

Το υπόλοιπο του ενοποιημένου και εταιρικού λογαριασμού "Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις", ποσού € 64.013 χιλ. και € 61.664 χιλ. αντίστοιχα, περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 40.524, η οποία αφορά σε προσωρινά 

εκπεστέες φορολογικά διαφορές που προέρχονται από έξοδα επόμενων χρήσεων, βάσει 

των τηρούμενων (φορολογικών) βιβλίων και στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου, τα οποία 

εξοδοποιήθηκαν στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης 

χρήσεως αντίστοιχα. Το αναμενόμενο φορολογικό όφελος για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

που σχετίζεται με τις εν λόγω προσωρινά εκπεστέες φορολογικά διαφορές και η ανάκτηση 

αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης προϋποθέτει τη δημιουργία επαρκών 

φορολογικών κερδών από την Εταιρεία κατά τα επόμενα έτη. 

 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

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

παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση της Εταιρείας "ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε." και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παράγραφος 3α), 

108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Βασίλειος Ιωαν. Γιαννακουλόπουλος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

Λ. Βουλιαγμένης 100, 16674 Γλυφάδα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ 

      01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014 

  Σημείωση   
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 
  

Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

1/1-
31/12/2015 

  
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 
  

Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

1/1-
31/12/2014 

                           

Πωλήσεις 8   115.717   0   115.717   108.221   0   108.221 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 9   (62.171)   0   (62.171)   (40.829)   0   (40.829) 

Μικτό κέρδος     53.546   0   53.546   67.392   0   67.392 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 10   3.267   0   3.267   938   0   938 

      56.813   0   56.813   68.330   0   68.330 

                            

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11   (3.595)   0   (3.595)   (7.245)   0   (7.245) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 12   (3.792)   0   (3.792)   (4.924)   0   (4.924) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13   (2.300)   0   (2.300)   (1.834)   0   (1.834) 

Λειτουργικά αποτελέσματα     47.125   0   47.125   54.326   0   54.326 

Κόστος χρηματοδότησης 14   (21.637)   0   (21.637)   (21.734)   0   (21.734) 

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών     25.487   0   25.487   32.592   0   32.592 

Έσοδα επενδύσεων 15   0   0   0   (287)   (52.743)   (53.031) 

Αποτελέσματα προ φόρων     25.487   0   25.487   32.304   (52.743)   (20.439) 

Φόρος εισοδήματος 16   (5.511)   0   (5.511)   (31.745)   0   (31.745) 

Αποτελέσματα μετά φόρων     19.976   0   19.976   559   (52.743)   (52.184) 

Δικαιώματα τρίτων     (19)   0   (19)   87   0   87 

Αποτελέσματα μετά φόρων που αναλογούν στον Όμιλο     19.957  0  19.957  646  (52.743)  (52.097) 

                          

Αποδιδόμενα σε:                        

     - Ιδιοκτήτες μητρικής     19.957   0  19.957   646   (52.743)  (52.097) 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές     19  0  19   (87)   0  (87) 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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      Ο ΟΜΙΛΟΣ 

      01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014 

  Σημείωση   
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 
  

Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

1/1-
31/12/2015 

  
Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες 
  

Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

1/1-
31/12/2014 

              

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:                           

Επανεκτίμηση αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες     0   0   0   12.543   0   12.543 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)     0   0   0   88   0   88 

Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση 
θυγατρικών εξωτερικού 

    (271)   0   (271)   (198)   0   (198) 

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων     (1.810)   0   (1.810)   (2.867)   0   (2.867) 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων     (2.082)   0   (2.082)   9.566   0   9.566 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων     17.894  0  17.894  10.125  (52.743)  (42.618) 

                 

Αποδιδόμενα σε:                

     - Ιδιοκτήτες μητρικής     17.842  0  17.875   10.237   (52.743)  (42.506) 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές     52  0  52   (112)   0  (112) 

                           

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)                           

  Βασικά 17   10,3199   0,0000   10,3199   0,3341   (27,2739)   (26,9398) 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

  Σημείωση 01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014 

         

Πωλήσεις 8 117.116   115.601 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 9 (66.624)   (53.772) 

Μικτό κέρδος   50.492   61.829 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 10 2.366   424 

    52.859   62.254 

          

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11 (2.334)   (5.184) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 12 (2.783)   (4.285) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13 (1.955)   (1.049) 

Λειτουργικά αποτελέσματα   45.787   51.735 

Κόστος χρηματοδότησης 14 (19.509)   (19.441) 

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών   26.278   32.294 

Έσοδα επενδύσεων 15 0   68 

Αποτελέσματα προ φόρων   26.278   32.362 

Φόρος εισοδήματος 16 (5.295)   (31.847) 

Αποτελέσματα μετά φόρων   20.984   514 

Δικαιώματα τρίτων  0   0 

Αποτελέσματα μετά φόρων που αναλογούν στον Όμιλο  20.984  514 

         

Αποδιδόμενα σε:        

     - Ιδιοκτήτες μητρικής  20.984   514 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές  0  0 

         

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:        

Επανεκτίμηση αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες  0   8.959 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)  0   88 

Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών 
εξωτερικού 

 
0   0 

Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων  (1.810)   (2.352) 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων  (1.810)   6.695 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων  19.173  7.210 

      

Αποδιδόμενα σε:     

     - Ιδιοκτήτες μητρικής  19.173  7.210 

     - Μη ελέγχουσες συμμετοχές  0  0 

         

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)        

  Βασικά 17 10,8508   0,2660 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

     Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση   31/12/2015   31/12/2014   31/12/2015   31/12/2014 

Πάγιο ενεργητικό                   

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 18   90.903   94.817   61.365   64.132 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 19   158   130   145   118 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 20   0   0   7.747   7.747 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23   91.225   99.424   91.225   99.424 

Επενδύσεις σε ακίνητα 21   8.120   8.104   2.108   2.108 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     171   174   152   155 

    190.577  202.650  162.743  173.685 

                

Κυκλοφορούν ενεργητικό               

Αποθέματα 22  329.605  308.207  308.379  294.812 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23  262.148  175.071  259.505  160.672 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24  3.514  4.669  1.407  3.050 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    595.267  487.948  569.292  458.534 

                

Ομάδα στοιχείων ενεργητικού τομέα 
διακρατούμενου προς πώληση 

25  25.009  25.009  0  0 

                

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    810.853  715.607  732.034  632.218 

                 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                   

Μετοχικό κεφάλαιο 26   56.758   56.758   56.758   56.758 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    5.088   5.088   5.088   5.088 

Αποθεματικά κεφάλαια 27   64.026   67.843   59.387   62.899 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο     73.503   52.005   34.360   11.675 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής  199.375  181.693  155.593  136.420 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    4.841  4.821  0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    204.216  186.514  155.593  136.420 
                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                   

Δάνεια 28   256.377   256.299   252.550   247.057 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16   64.013   56.906   61.664   54.559 

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 29   11.228   11.644   11.222   11.644 

Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 30   0   45   0   45 

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 31   822   826   729   732 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     0   36   0   0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων    332.440  325.756  326.165  314.037 

                    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32   222.015   151.843   221.642   145.151 

Δάνεια 28   15.253   13.560   1   1 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 

28   25.376   28.081   18.554   28.081 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις     10.543   8.844   10.078   8.529 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων    273.188  202.327  250.276  181.761 

                    

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με στοιχεία 
ενεργητικού τομέα διακρατούμενου προς πώληση 

25   1.009   1.009   0   0 

Σύνολο υποχρεώσεων    606.637  529.093  576.441  495.799 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   810.853  715.607  732.034  632.218 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

                   

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
από 

έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

παγίων σε 
εύλογες αξίες 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

θυγατρικών 
εξωτερικού 

Δικαιώματα 
τρίτων 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 1.182 12.601 49.975 99.617 (1.020) 4.964 229.165 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά από 
φόρους 

0 0 0 0 9.695 (52.030) (173) (110) (42.618) 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 (33) (33) 

Λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ανακατάταξη αποθεματικών 0 0 0 0 (4.418) 4.418 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

56.758 5.088 1.182 12.601 55.252 52.005 (1.193) 4.821 186.514 

                    

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 1.182 12.601 55.252 52.005 (1.193) 4.821 186.514 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2015 μετά από 
φόρους 

0 0 0 0 (1.810) 19.957 (305) 52 17.894 

Δηλωθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 (160) 0 (32) (193) 

Ανακατάταξη αποθεματικών 0 0 0 (1.701) 0 1.701 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

56.758 5.088 1.182 10.900 53.442 73.503 (1.498) 4.841 204.216 

 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ               

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων 

Αποθεματικό 
επανεκτίμησης 

παγίων σε 
εύλογες αξίες 

Υπόλοιπο εις 
νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 705 20.817 41.136 4.706 129.210 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά από φόρους 0 0 0 0 6.632 578 7.210 

Ανακατάταξη αποθεματικών 0 0 0 604 (6.995) 6.391 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 705 21.421 40.773 11.675 136.420 

                

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 705 21.421 40.773 11.675 136.420 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2015 μετά από φόρους 0 0 0 0 (1.810) 20.984 19.173 

Ανακατάταξη αποθεματικών 0 0 0 (1.701) 0 1.701 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 56.758 5.088 705 19.719 38.962 34.360 155.593 

 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014   01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:               

Κέρδη προ φόρων 25.487   (20.439)   26.278   32.362 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:               

Αποσβέσεις 4.155   4.867   3.094   3.386 

Προβλέψεις 492   837   446   829 

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (2)   39   (2)   39 

Απόσβεση εσόδων επιχορηγήσεων παγίων (45)   (51)   (45)   (51) 

Ζημιές (Κέρδη) από επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων  0   877   0   207 

Ζημιές (Κέρδη) από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων  0   287   0   53 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0   0   0   (121) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.637   21.734   19.509   19.441 

  51.724   8.152   49.280   56.145 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

              

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (24.230)   (74.311)   (16.400)   (70.853) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (76.956)   (9.834)   (88.673)   (96.809) 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 3   9   3   9 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 71.215   79.035   77.536   112.218 

(Μείον):               

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (15.805)   (24.501)   (13.661)   (22.188) 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 492   (156)   557   (151) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 0   0   0   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.443   (21.606)   8.641   (21.629) 

                

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:               

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (599)   (2.975)   (378)   (2.145) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 28   104   27   92 

Τόκοι εισπραχθέντες 157   3   157   0 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0   0   0   121 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 0   0   0   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (414)   (2.868)   (194)   (1.932) 

        

                



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:               

Αυξήσεις (μειώσεις) τραπεζικών υποχρεώσεων (6.939)   25.620   (10.038)   25.099 

Μερίσματα πληρωθέντα (244)   0   (52)   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 0   0   0   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (7.184)   25.620   (10.090)   25.099 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (1.155)   1.147   (1.642)   1.539 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.669   3.522   3.050   1.511 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.514   4.669   1.407   3.050 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 33 έως και τη σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
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Στοιχεία της Εταιρείας 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΣΗΣ (Αντιπρόεδρος) 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Μέλος) 

ΣΥΝΘΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μέλος) 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ (Μέλος) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μέλος) 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Μέλος) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ (Μέλος) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Μέλος) 

 

 

Έδρα Εταιρείας:  26ης Οκτωβρίου αρ. 43 

    54 627 Θεσσαλονίκη 

    Ελλάδα 

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:   31161/62/Β/94/0125 

 

 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:   057861304000 

 

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

  Λ. Βουλιαγμένης 100, 

  166 74 Γλυφάδα 

  Ελλάδα  
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1. Η Επιχείρηση 

1.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Ο Όμιλος Εταιρειών ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

επεξεργασίας και εμπορίας καπνών δυτικού και ανατολικού τύπου, πωλώντας στην 

βιομηχανία τσιγάρων. 

 

Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Ομίλου βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα 

επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 43, Τ.Θ. 10487, Τ.Κ. 54627. 

 

Στόχος του Ομίλου είναι η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών του λαμβάνοντας κάθε 

φορά υπόψη τις μεταβολές στις αγοραστικές τους συνήθειες καθώς και στις επιχειρησιακές 

τους ανάγκες. Παράλληλα θα συνεχίσει να τους προμηθεύει με υψηλής ποιότητας ποικιλίες 

καπνού και πρωτοποριακές λύσεις. 

 

1.2 Η Επιχείρηση 

Η Εταιρεία αγοράζει, επεξεργάζεται, συσκευάζει αποθηκεύει και εξάγει -με έγκαιρες 

παραδόσεις- καπνό για λογαριασμό παραγωγών τσιγάρου σε όλο τον κόσμο Σε όλες τις 

χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρέχει τεχνογνωσία και βοήθεια για την 

καλλιέργεια καπνού. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις επεξεργασμένου καπνού 

καθώς και από αμοιβές που χρεώνονται για την επεξεργασία του και άλλες σχετικές 

υπηρεσίες (κυρίως αποθήκευσης και χρηματοοικονομικά έξοδα) προς τους παραγωγούς των 

τσιγάρων. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Όμιλος κατασκευάζουν ή πωλούν τσιγάρα ή άλλα 

προϊόντα καπνού προοριζόμενα για τον καταναλωτή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

εμπορεύονται κυρίως ποικιλίες καπνού (oriental, flue-cured και burley) που 

χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μάρκες τσιγάρων. 

 

Αγορά 

Ο Όμιλος αγοράζει καπνό απευθείας από τους αγρότες αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο για το 

εάν οι ποσότητες και η ποιότητα του αγορασθέντος καπνού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των πελατών του, βάσει των συμβάσεων που έχει υπογράψει με αυτούς. Επίσης σε 

ορισμένες περιπτώσεις ο Όμιλος αγοράζει καπνά από τοπικούς φορείς οι οποίοι έχουν 

αγοράσει καπνά από παραγωγούς και επιβλέπει την επεξεργασία τους. 

 

Οι συμφωνίες του Ομίλου με τους προμηθευτές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, 

ανάλογα με τις προβλέψεις για τη μελλοντική προσφορά και ζήτηση, την τοπική ιστορική 
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πρακτική και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων. 

 

Σε ορισμένες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρέχει σπόρους, λιπάσματα, 

φυτοφάρμακα και λοιπά προϊόντα σχετικά με τη καλλιέργεια καπνού στους παραγωγούς, ως 

προπληρωμένο απόθεμα. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα 

για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή του καπνού, τον οποίο είναι υποχρεωμένος ο Όμιλος 

βάσει συμβάσεως να αγοράσει. Οι προκαταβολές των εισαγομένων προϊόντων για την 

τρέχουσα εσοδεία αφορούν γενικά το αρχικό κόστος των εισαγομένων προϊόντων συν ένα 

περιθώριο κέρδους πλέον τόκου κατά την είσπραξη. 

 

Οι γεωπόνοι του Ομίλου διατηρούν συχνή επαφή με τους προμηθευτές, πριν και κατά τη 

διάρκεια των περιόδων ανάπτυξης και ωρίμανσης του καπνού, παρέχοντας τεχνική βοήθεια 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα 

των διαφόρων παραγόντων, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι όλοι οι προμηθευτές 

σε θέση να διευθετήσουν το συνολικό ποσό των ληφθέντων προκαταβολών μέσω 

παράδοσης του καπνού σε ένα δεδομένο έτος συγκομιδής. Ο κίνδυνος εξ αυτού του 

γεγονότος ελαχιστοποιείται καθώς καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου των καλλιεργειών, 

παρακολουθούμε τα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα των προμηθευτών 

να παραδώσουν την συμφωνημένη ποσότητα καπνού. 

 

Επεξεργασία 

Επεξεργαζόμαστε τον καπνό ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κάθε πελάτη 

ως προς την ποιότητα, την απόδοση, τα χημικά συστατικά, το μέγεθος των φύλλων, την 

περιεκτικότητα σε υγρασία και σε άλλα χαρακτηριστικά. Ο ακατέργαστος καπνός είναι ένα 

ευπαθές αγαθό, που πρέπει να επεξεργαστεί μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για 

να αποτραπεί τυχόν ζύμωση ή αλλοίωση της ποιότητάς του. Η επεξεργασία των φύλλων 

καπνού διευκολύνει την αποστολή του και αποτρέπει την αλλοίωση του, κάτι που θεωρείται 

ως βασική υπηρεσία στους πελάτες μας, καθώς η ποιότητα του μεταποιημένου καπνού σε 

φύλλα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Ως εκ τούτου, 

οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας βρίσκονται κοντά στις κύριες πηγές παραγωγής καπνού  

 

Ο Όμιλος επεξεργάζεται τον καπνό σε 5 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (Αλβανία, Βουλγαρία, 

ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Μολδαβία) και σε μια εγκατάσταση ιδιοκτησίας τρίτου (Ινδία). Η λειτουργία 

των εγκαταστάσεων στην Μολδαβία και την Ινδία θα παύσει εντός του 2016. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται κοντά στους κύριους εξαγωγικούς προορισμούς oriental, 
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flue-cured και Burley καπνών. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συμβάσεις, κοινοπραξίες και 

λοιπούς διακανονισμούς για την αγορά του καπνού που καλλιεργείται σε όλες τις χώρες που 

παράγουν εξαγωγικής ποιότητας καπνά ανατολικού τύπου, flue-cured και Burley. 

 

Με την άφιξη των πρώτων υλών στις εν λόγω εγκαταστάσεις, πραγματοποιείται ποιοτική 

κατηγοριοποίηση αυτών. Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη ποσότητα καπνού αναμιγνύεται με 

σκοπό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πελάτη όσον αφορά το χρώμα, το σώμα και τη 

χημεία του, αλέθεται με σκοπό να αφαιρεθεί ο μίσχος από τα φύλλα και επεξεργάζεται 

περαιτέρω με σκοπό την παραγωγή “λωρίδων” καπνού και την απομάκρυνση τυχών 

υπολειμμάτων. Πουλάμε επίσης μια μικρή ποσότητα επεξεργασμένων αλλά μη αλεσμένων 

flu-cured και Burley καπνών σε φύλλα και δέσμες σε συγκεκριμένους πελάτες. Η 

επεξεργασία των καπνών ανατολικού τύπου χειρισμός και η επεξεργασία γίνεται με 

παρόμοιο τρόπο, εκτός του ότι τα καπνά αυτά δεν αλέθονται για την αφαίρεση μίσχων. 

 

Ο επεξεργασμένος καπνός αποξεραίνεται, προκειμένου να αφαιρεθεί η περιττή υγρασία 

ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τους πελάτες μας ή εμάς για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Στη συνέχεια, φύλλα, δέσμες, λωρίδες ή μίσχοι και υπολείμματα πακετάρονται σε 

χαρτοκιβώτια ή δέματα για αποθήκευση ή αποστολή. Τα πακεταρισμένα καπνά (oriental, 

flue-cured και burley) συνήθως αποστέλλονται στις χώρες εξαγωγής μέσω θαλάσσης.  

 

Πριν και κατά την διάρκεια επεξεργασίας, πραγματοποιούνται ενέργειες ώστε να 

διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα του καπνού, συμπεριλαμβανομένης της  

επαναταξινόμησης και της αφαίρεσης ανεπιθύμητων φύλλων, ρύπων και άλλων υλικών 

ξένων προς τον καπνό. Εκπρόσωποι πελατών είναι συχνά παρόντες στις εγκαταστάσεις μας 

για να επιθεωρήσουν την επεξεργασία των παραγγελιών τους. Κατά την διάρκεια της 

επεξεργασίας, οι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν εργαστηριακό εξοπλισμό ποιοτικών ελέγχων 

για να διασφαλίσουν ότι το προϊόν ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές του πελάτη. 

 

Διάθεση 

Αποστέλλουμε τον καπνό σε παραγωγούς τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού σε όλο 

τον κόσμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν αυτοί. Το έσοδο του Ομίλου από την 

πώληση του καπνού αναγνωρίζεται κατά τη φόρτωση και όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 

της ύπαρξης της πώλησης, η τιμή προς τον πελάτη είναι καθορισμένη και έχουν μεταβιβαστεί 

στον αγοραστή τους οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι η ημερομηνία αποστολής του επεξεργασμένου καπνού καθορίζεται από 
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τους πελάτες μας, βάσει των αναγκών τους και του προγραμματισμού παραγωγής τους, με 

αποτέλεσμα η ημερομηνία αναγνώρισης των εσόδων στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας να διαφοροποιείται σημαντικά από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 

πώλησης. 

 

Η βιομηχανία καταναλωτικού καπνού κυριαρχείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων 

πολυεθνικών εταιρειών παραγωγής τσιγάρων, από κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες και από 

τοπικές μεγάλες ή μικρές εταιρείες. 

 

Εποχικότητα 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αγοράς και επεξεργασίας καπνού χαρακτηρίζονται από 

έντονη εποχικότητα. Κατά τις περιόδους αγοράς, επεξεργασίας και εμπορίας τα αποθέματα 

μη επεξεργασμένου καπνού καθώς και οι εμπορικές απαιτήσεις φτάνουν στα υψηλότερα 

επίπεδα. Επίσης οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και συγκεκριμένα οι προκαταβολές 

πελατών και τα γραμμάτια πληρωτέα σε τράπεζες, φτάνουν αντίστοιχα στα υψηλότερα 

επίπεδα τους αντανακλώντας τις υψηλές απαιτήσεις χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Στο τέλος του οικονομικού έτους, τα συστατικά του κεφαλαίου κίνησης που 

επηρεάζονται από εποχικότητα αντανακλούν κυρίως τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

καπνά που καλλιεργούνται στο εξωτερικό. 
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Ανταγωνισμός 

Η Εταιρεία είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας και 

εξαγωγής καπνού. Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της σημαντικής μας θέσης στις 

κυριότερες περιοχές παραγωγής καπνού του κόσμου καθώς και στις βασικότερες εξαγωγικές 

αγορές ανατολικού καπνού (oriental). 

 
Ο τομέας δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και βασίζεται 

κυρίως στις τιμές που χρεώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και στην δυνατότητα 

του εμπόρου να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές του πελάτη για την αγορά, επεξεργασία, 

διαχείριση και χρηματοδότηση καπνού.  

 

Πρόσφατες στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης και αλλαγές στο μοτίβο αγορών έχουν 

οδηγήσει σε ένα πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό τρόπο λειτουργίας (για παράδειγμα η 

πρόσφατη ενιαία πολιτική της British American Tobacco για τους προμηθευτές). Αυτό το 

περιβάλλον γίνεται δυσκολότερο καθώς ο Όμιλος αντιμετωπίζει προσωρινά δυσκολίες 

άμεσης εξασφάλισης των απαιτούμενων κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

ανταγωνιστικό κόστος (ονομαστικά δανειακά επιτόκια). Συγκριτικά με τους διεθνείς 

ανταγωνιστές του, οι οποίοι λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις διάρκειας 5 και 7 ετών με επιτόκιο 

δανεισμού 1,5% και 1,75% αντίστοιχα, ο Όμιλος χρηματοδοτείται με πραγματικά επιτόκια 

που ενσωματώνουν ένα υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου λόγω του ότι δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα. 

 

Οι ενέργειες των ανταγωνιστών στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν καπνό από 

καλλιεργητές συμβεβλημένους με την Εταιρεία δυσχαιρένουν τις συνθήκες της αγοράς.  

 

Οι συνθήκες αγοράς και οι εσωτερικές αποφάσεις άλλων πελατών σε συνδυασμό με το 

υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου μπορεί να συμπιέσει την λειτουργική 

κερδοφορία και να μειώσει το μερίδιο αγοράς. 
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2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

01.01-31.12.2015 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με 

εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, οικόπεδα και 

μηχανήματα) και επενδύσεις σε ακίνητα, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 

Επίσης, οι προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της 

συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν 

μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές της τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της 

Εταιρείας τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. 

 

Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

οι οικονομικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών και οι φορολογικές οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής και των ελληνικών θυγατρικών προσαρμόζονται και 

αναμορφώνονται μέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειμένου να συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ. 

 

2.3 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα των κονδυλίων της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης συνολικών 

εσόδων, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές 

βασίζονται στην παρελθούσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και σε δεδομένα τα οποία 
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θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των 

αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση 

κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο 

την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση 

καθώς και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, υποθέσεις και 

κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 6. 

 

 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών τους για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 

(01.01.2015-31.12.2015) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

30η Απριλίου 2016.  

 

2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις των υφισταμένων προτύπων 

Τα νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις των υφισταμένων προτύπων που είναι 

υποχρεωτικά για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014 η οποία 

διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν για την τρέχουσα χρήση και δεν έχουν 

σημαντική επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ. Οι βελτιώσιες δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από την ΕΕ. 

 

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό 

στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε 

«διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο 

για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

40 

όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμιξη και διευκρινίζει 

πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός 

εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 

προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο 

οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την 

έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση 

χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

B) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
 

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

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

την 1η Ιανουαρίου 2018). 

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

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο 

αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται 

σήµερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 

µοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα 

διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του 

ΔΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός 

επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής 
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που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό 

κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν 

τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την μέθοδο της εξαγοράς 

όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 

πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων 

δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.  

 

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

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017).  

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

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

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

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει µία 

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

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

έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες 

στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

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

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



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

42 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 

μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό 

λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή 

της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και 

των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε 

μη πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

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

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των 

οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων 

μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της 

σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την 

δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 
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3. Δομή του Ομίλου 

Ο Όμιλος ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

Εταιρεία ΕΔΡΑ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

Ελλάδα(Θεσσαλονίκη) 

Επεξεργασία 
καπνών 

ανατολικού και 
δυτικού τύπου 

Parent Πλήρης - 

Ι.Θυγατρικές 
εταιρείες 

     

LEAF TOBACCO 
A.MICHAILIDES AD 

Βουλγαρία 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

98,3% Πλήρης 
Άμεση & 
Έμμεση 

STRUMICA TABAK 
AD 

F.Y.R.O.M. 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

83,1% Πλήρης Άμεση 

MIKAKORCA 
SH.P.K. 

Αλβανία 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

62,0% Πλήρης Άμεση 

MICHAILIDES 
TOBACCO 
MOLDOVA S.A. 

Μολδαβία 

Επεξεργασία 
καπνών 

ανατολικού και 
δυτικού τύπου 

96,3% Πλήρης Άμεση 

ARIS TOBACCO 
SPOL S.R.O. 

Σλοβακία 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

100,0% Πλήρης Έμμεση 

A.J.MICHAILIDES 
COMMERCIAL 
ENTERPRISES LTD 

Λεμεσός 
Εταιρεία 

συμμετοχών 
100,0% Πλήρης Άμεση 

ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 

Απεντομώσεις, 
Γεωργικά 
φάρμακα, 

Εμπορία καπνών 

100,0% Πλήρης Άμεση 

MICHAILIDES ML 
ORIENTAL 
TOBACCO PVT 
LTD. 

Ινδία 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

55,0% Πλήρης Άμεση 

      

LEAF TOBACCO A. 
MICHAILIDES 
ALGERIA-TABACS 
D'ORIENT S.P.A. 

Αλγερία Εμπορία καπνών 75,0% Πλήρης Άμεση 

ATLAS TOBACCO 
ALGERIA 

Αλγερία 
Επεξεργασία 

καπνών 
ανατολικού τύπου 

56,7% Πλήρης Άμεση 

 

Κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όλες οι 

ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου συμπεριλήφθησαν στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης από την 1η Ιανουαρίου εκάστης 

χρήσεως. 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση δεν υπήρξαν μεταβολές στις συμμετοχές (ποσοστά) του Ομίλου.  
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4. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις από το 

σύνολο των εταιρειών που περιλαμβάνονται σε αυτές και είναι οι ακόλουθες: 

 

4.1 Βάση ενοποιήσεως 

Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. 

 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές, καθώς και τα κέρδη του Ομίλου, που 

έχουν προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη (σε 

επίπεδο Ομίλου), απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής 

Εταιρείας αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς τους μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημιές 

απομείωσης. 

 

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, 

από τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου, κυρίως µε την κατοχή της πλειοψηφίας των μετοχών της 

εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την ημερομηνία που 

αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

Οι συναλλαγές με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 

του ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή ως συναλλαγές μεταξύ των 

μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του τιμήματος που πληρώθηκε και του σχετικού 

μεριδίου της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής 

καταχωρείται στην καθαρή θέση του Ομίλου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από πωλήσεις μη 

ελέγχουσας συμμετοχής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. 

 

Όταν ο Όμιλος παύει να έχει τον έλεγχο της θυγατρικής, τυχόν ποσοστό συμμετοχής που 

παραμένει στην οντότητα επανεκτιμάται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας 

του ελέγχου, με την αλλαγή στη λογιστική αξία να αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία. 
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Η εύλογη αξία είναι η αρχική λογιστική αξία για σκοπούς μελλοντικής αναγνώρισης της 

συμμετοχής ως συγγενή εταιρεία, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Επιπλέον, τα ποσά που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα σε 

σχέση με την οντότητα λογίζονται ως αν ο Όμιλος είχε διαθέσει απευθείας τα σχετικά 

περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα ποσά που είχαν 

αναγνωριστεί προηγουμένως στα λοιπά συνολικά έσοδα ανακατατάσσονται στα 

αποτελέσματα. 

 

4.2 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι 

και το νόμισμα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας. Για κάθε εταιρεία του, ο Όμιλος καθορίζει το 

νόμισμα λειτουργίας και σε αυτό το νόμισμα αποτιμώνται τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν 

στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την άμεση μέθοδο 

ενοποίησης και κατά την διάθεση μιας ξένης εκμετάλλευσης, το όφελος ή η ζημία που 

ανακατατάσσονται σε κέρδος ή ζημία αφορούν τα ποσά που προκύπτουν με αυτήν την 

μέθοδο. 

  

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταγράφονται αρχικά από τις εταιρείες μέλη του Ομίλου στο 

αντίστοιχο νόμισμα λειτουργίας τους με την ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την οποία είναι 

λογιστικά αναγνωρίσιμη η συναλλαγή. Χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την ισοτιμία της 

ημερομηνίας αναφοράς τους. Ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση ή 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων αναγνωρίζονται σε κέρδος ή ζημία, με εξαίρεση τα 

νομισματικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως μέρος της αντιστάθμισης της καθαρής 

επένδυσης του Ομίλου σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Αυτά αναγνωρίζονται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα μέχρι τα καθαρά στοιχεία να καταγραφούν και αυτά στα λοιπά συνολικά 

έσοδα. Τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο 

νόμισμα, μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ημερομηνιών των αρχικών 

συναλλαγών. Τα μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα, 

μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ημερομηνιών στις οποίες καθορίστηκε η 

εύλογη αξία. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την μετατροπή των μη νομισματικών 

στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία αντιμετωπίζονται όπως και η αναγνώριση του 

κέρδους ή της ζημίας από την μεταβολή της εύλογης αξίας στο στοιχείο. Το νόμισμα 

λειτουργίας των ξένων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου είναι το επίσημο νόμισμα της 

εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία οικονομικών 
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καταστάσεων, μετατρέπονται οι οικονομικές καταστάσεις των ξένων θυγατρικών εταιρειών του 

Ομίλου σε Ευρώ. 

 

 

4.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους, εκτός των ιδιόκτητων γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων, μηχανημάτων και 

επίπλων, τα οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους, με βάση εκτιμήσεις ανεξάρτητων 

αναγνωρισμένων εκτιμητών οι οποίες διενεργούνται περιοδικά κάθε 2-3 έτη, εκτός και εάν η 

διενέργεια αποτιμήσεως σε συντομότερη χρονική περίοδο κρίνεται επιβεβλημένη βάσει των 

ισχυσάντων συνθηκών αγοράς κατά την εκάστοτε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων, 

μειούμενη κατά τις αποσβέσεις όσον αφορά τα κτίρια, τα μηχανήματα και τα έπιπλα. Οι 

σωρευμένες αποσβέσεις κατά την χρονική στιγμή μίας επανεκτίμησης αντιλογίζονται και το 

κόστος κτήσεως αναπροσαρμόζεται στο ποσό της εκτίμησης. Όλα τα άλλα στοιχεία των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων παρουσιάζονται στο ιστορικό τους κόστος μειούμενο με τις 

διενεργηθείσες επί αυτού αποσβέσεις. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την 

τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων 

φόρων αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο 

λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του. 

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 

αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων, υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 
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ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων, με βάση την σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, 

κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-15 έτη 

Μηχανήματα επεξεργασίας καπνού 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-10 έτη 

 

4.4 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

4.4.1 Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού όπως 

μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές 

τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 

λογισμικού. 

 

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών 

εσόδων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισμικά προγράμματα 3-4 έτη 

 

4.4.2 Συνενώσεις επιχειρήσεων, Υπεραξία και μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας 

Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται με βάση τη μέθοδο της εξαγοράς, σύμφωνα με την 

οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων) της εξαγοραζόμενης εταιρείας αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες κατά την 

ημερομηνία εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του 

ποσοστού (του Ομίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά την 
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ημερομηνία της συναλλαγής. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας εξαγοράς, η αναγνωρισθείσα 

υπεραξία αποτιμάται στο ιστορικό κόστος μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

 

Η υπεραξία που έχει προκύψει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών δεν αποσβένεται 

αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας της τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και 

συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία της μπορεί 

να έχει απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς η υπεραξία που προκύπτει κατανέμεται 

στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από την 

σχετική επιχειρηματική συνένωση. Για τη διενέργεια του ελέγχου απομείωσης της αξίας της 

υπεραξίας προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της εκάστοτε μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών με την οποία σχετίζεται η υπό έλεγχο υπεραξία. Στις περιπτώσεις όπου το 

ανακτήσιμο ποσό μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών υπολείπεται της λογιστικής της 

αξίας, συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας, τότε αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης κατά 

το ποσό της διαφοράς τους, με επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

αντίστοιχης χρήσεως ή περιόδου. 

 

Εάν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ή τμήμα αυτής) στην οποία έχει κατανεμηθεί 

υπεραξία πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί σε αυτή συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία 

της πωλούμενης μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προκειμένου να προσδιορισθεί το 

προκύπτον αποτέλεσμα της πώλησης. 

 

Όταν ο Όμιλος αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες 

(εξαγορά ποσοστών μειοψηφίας) η συνολική διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της 

λογιστικής αξίας των ποσοστών μειοψηφίας που αποκτώνται αναγνωρίζεται είτε απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν το κόστος 

απόκτησης υπερβαίνει τη λογιστική αξία των δικαιωμάτων μειοψηφίας είτε ως αρνητική 

υπεραξία στην κατάσταση συνολικών εσόδων, όταν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από 

την αντίστοιχη λογιστική αξία των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Κατ’ αντιστοιχία, όταν πωλούνται 

ποσοστά μειοψηφίας, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα ελέγχου της θυγατρικής εταιρείας από 

τον Όμιλο, τότε τα σχετικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται μέσω της  κατάστασης συνολικών 

εσόδων. 

 

4.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, 

δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική 
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αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσής του, καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η ανακτήσιμη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση 

κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή 

του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί 

το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης 

της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

4.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση οφέλους από την 

είσπραξη ενοικίων και την αύξηση της αγοραστικής αξίας των εν λόγω ακινήτων (ή και των 

δύο). Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες του Ομίλου, 

καθώς και για διοικητικούς σκοπούς. 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται με την τρέχουσα τιμή τους η οποία προσδιορίζεται από 

ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

4.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος των 

αποθεμάτων υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και 

περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης και το κόστος μεταφοράς. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη με το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Η 
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καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας είναι το αναμενόμενο 

κόστος αντικατάστασης κατά τη κανονική λειτουργία του Ομίλου. Απομείωση της αξίας 

βραδέως κινούμενων ή απαξιωμένων αποθεμάτων διενεργείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 

Κατά την 31.12.2015 (και την 31.12.2014) δεν υπήρχαν αποθέματα αποτιμημένα στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τους. 

 

4.8 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο 

σε μια άλλη επιχείρηση. 

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας και του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

4.8.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό 

την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου 

από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 

στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις 

μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία τους με καταχώρηση των μεταβολών τους στα αποτελέσματα, 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως την περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν. 
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4.8.2 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: 

 Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νομοθετικά από το κράτος, 

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη 

μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 

με λήξη μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

4.8.3 Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση 

και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν 

επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

4.8.4 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

προηγούμενες τρείς κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται με το κόστος αγοράς 

τους κατά την ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου ο Όμιλος 

δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 

περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 

(ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 

ταξινομούνται ως “διαθέσιμα προς πώληση” αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση. 
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Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται 

από τα μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων 

εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές 

ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες περιστάσεις του εκδότη. Οι μετοχές, των οποίων 

η εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή κόστους μείον 

τυχόν απομείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως “διαθέσιμα 

προς πώληση” πωλούνται ή απομειώνονται, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης 

αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ως κέρδη ή ζημίες από 

χρεόγραφα επενδύσεων. 

 

4.8.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Όπου υπάρχει νομικά εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης 

της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης 

με συμψηφισμό, όλες οι σχετικές χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται. 

 

4.9 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων 

και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων µε το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

 

4.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων του Ομίλου περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 

της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 
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4.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 

ποσού. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων 

και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

4.12 Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής 

πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα  στην 

αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

των δανείων. 

 

4.13 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης µε την 

πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαμηλότερη, με την 

παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να 

προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα 

μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 

περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των 

λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

4.14 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της χώρας 

στην οποία εδρεύει έκαστη εταιρεία του Ομίλου. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά το φόρο 

επί των φορολογητέων κερδών του Ομίλου όπως αυτά αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, καθώς και τις προβλέψεις πρόσθετων φόρων για 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που 

έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

 

4.15 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 

του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την 
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ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, των μακροπρόθεσμων ελληνικών κρατικών 

ομολόγων. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στην Σημείωση 31 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο 

αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα 

καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας 

στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί των 

προβλέψεων παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 

και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας 

αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, 

αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών 

των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους 

συνταξιοδότησης κάθε περιόδου  εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της 

μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές 

συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

 

4.16 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Το προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές 

παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του 

στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Όμιλο. Κατά τη 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 

συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν έχει καμία 

νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το 

πρόγραμμα. 

 

4.17 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε 

να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν 
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σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι 

σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 

κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 

μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

4.18 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει 

εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με 

όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν 

τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 

συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

4.19 Αναγνώριση εσόδων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο από την πώληση των προϊόντων της στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων όταν α) αποδεικνύεται η συμφωνία με το πελάτη, β) η τιμή πώλησης είναι 

δεδομένη η προσδιορίσιμη, γ) η είσπραξη της απαίτησης θεωρείται εξασφαλισμένη και δ) η 

κυριότητα και ο κίνδυνος του εμπορεύματος περνά στο πελάτη κατά την αποστολή ή την 

παράδοση του εμπορεύματος. 

 

Η Εταιρεία απαιτεί να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής τη στιγμή που η 

κυριότητα και ο κίνδυνος του εμπορεύματος περνά στον πελάτη. Επιπλέον, το ιστορικό 

πωλήσεων της Εταιρείας υποδηλώνει ότι δεν υφίστανται σημαντικές επιστροφές και 

απορρίψεις προϊόντων. 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ΔΛΠ 18 (“Έσοδα”), το έσοδο από 

τιμολογημένες πωλήσεις με μεταχρονολογημένη παράδοση αναγνωρίζεται όταν ο αγοραστής 

αναλαμβάνει την κυριότητα υπό τους εξής όρους: 

α) είναι πιθανό ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί, 

β) το προϊόν είναι διαθέσιμο, αναγνωρισμένο και έτοιμο για παράδοση στον αγοραστή κατά την 

ημερομηνία που αναγνωρίζεται η πώληση, 

γ) ο αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται τις οδηγίες της μεταχρονολογημένης παράδοσης, 

δ) ισχύουν οι συνήθεις όροι πληρωμών 

 

Το έσοδο δεν αναγνωρίζεται, όταν απλά υπάρχει η πρόθεση τα προϊόντα να αποκτηθούν ή να 

κατασκευαστούν εμπρόθεσμα προκειμένου να παραδοθούν. Στις περιπτώσεις αυτές το 

αντίστοιχο έσοδο λογιστικοποιείται στον λογαριασμό των πελατών στην κατηγορία “Εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις”. 

 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχετικών με αποθήκευση δεσμευμένων αποθεμάτων 

καπνού αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης. Το στάδιο ολοκλήρωσης 

επιμετράται με αναφορά στις σχετικές δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται για την παροχή της 

υπηρεσίας, ως καθορίζεται σε κάθε σύμβαση δέσμευσης αποθεμάτων. Λόγω του ότι, βάσει της 

υπάρχουσας συνήθους εμπορικής πρακτικής, η οριστική καταβαλλόμενη από τους πελάτες 

τιμή για την παροχή των υπηρεσιών αποθήκευσης εξαρτάται από την ημερομηνία αποστολής 

των αντίστοιχων εμπορευμάτων καπνού, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει όφελος από τις υπηρεσίες 

αποθήκευσης μέχρι την ημερομηνία αποστολής οπότε και καθορίζεται η ακριβής τιμή. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπορική πρακτική και την προηγούμενη εμπειρία, τα έσοδα που 

αποδίδονται στις υπηρεσίες αποθήκευσης καλύπτουν πλήρως τις σχετικές δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όμιλο. 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της 

διανομής τους. 
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4.20 Έξοδα 

4.20.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

 

4.20.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να 

απεικονίζονται τα μισθούμενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου (και 

να αποσβένονται), με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς τον 

εκμισθωτή. Το κόστος της χρηματοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 

ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο. 

 

4.20.3 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

4.21 Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών της Μητρικής 

Εταιρείας που αποκτήθηκαν από τις εταιρείες του Ομίλου ως ίδιες μετοχές. 

 

4.22 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων και κάνει χρήση της 

διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να αξιολογήσει την αποδοτικότητα 

και την κατανομή των πόρων. Η Διοίκηση του Ομίλου, βασιζόμενη στην εσωτερική 

πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους ακόλουθους γεωγραφικούς 

τομείς, σύμφωνα με τον γεωγραφική περιοχή πραγματοποίησης των πωλήσεων και όχι βάσει 

της γεωγραφικής θέσης φύλαξης των εμπορευμάτων: 

 

 Ελλάδα 

 Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τομέα βάσει των 

πραγματοποιηθέντων πωλήσεων και των λειτουργικών αποτελεσμάτων του καθώς επίσης και 
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με τη χρήση του δείκτη EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortisation - κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το μέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη προ φόρων της περιόδου 

προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές 

αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Το κονδύλι "χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα" αφορά 

έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι 

καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο "επενδύσεις κεφαλαίου" 

νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα 

και ασώματα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει 

ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη 

λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από πώληση, 

διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων και 

ασώματων παγίων στοιχείων. Το κονδύλι των "αποσβέσεων" που προστίθεται στα κέρδη προ 

φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των ενσώματων 

παγίων στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), 

που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιμη στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται με τρόπο 

συνεπή με την μέθοδο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

4.23 Μεταβολές στην λογιστική πολιτική 

Ο Όμιλος επανεξέτασε το λογιστικό χειρισμό όλων των δαπανών που συνδέονται άμεσα με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποθήκευσης. Καθώς το κόστος αποθήκευσης σχετίζεται πάντα 

και αποτελεί μέρος της αμοιβής που καταβάλλουν οι πελάτες για την πώληση των διαφόρων 

ειδών καπνού, ο Όμιλος στο παρελθόν θεωρούσε όλες τις σχετικές δαπάνες αποθήκευσης 

(μισθούς, αποσβέσεις παγίων, ηλεκτρισμός κλπ.) ως μέρος του κόστους των σχετικών 

αποθεμάτων που τηρούνται στις αποθήκες του Ομίλου για λογαριασμό των πελατών του στο 

τέλος κάθε χρήσης. Η δεδομένη λογιστική πολιτική θεωρείτο κατάλληλη ιστορικά δεδομένου 

ότι: α) αυτές οι δαπάνες ήταν πάντα μέρος της τελικής καταβληθείσας αμοιβής, β) ο ακριβής 

καθορισμός τους γινόταν κατά την ημερομηνία αποστολής κάθε τύπου καπνού και όχι 

νωρίτερα, και γ) η μέση περίοδος παραμονής κάθε τύπου καπνού που για λογαριασμό των 

πελατών στα πλαίσια των συμβάσεων σπάνια υπερέβαινε τα δύο ημερολογιακά έτη. 
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Την 1η Ιανουαρίου 2015, ο Όμιλος επέλεξε να μεταβάλλει αναδρομικά τη μέθοδο λογιστικής 

των δαπανών αποθήκευσης, λόγω κυρίως της αντίστοιχης πρακτικής που ακολουθούσαν 

βασικοί πελάτες κατά τα τελευταία κυρίως τρία έτη να ζητούν βάσει δεσμευτικών συμβάσεων 

από τον Όμιλο να διατηρεί στις αποθήκες του σημαντικές ποσότητες καπνού για περιόδους 

που σήμερα υπερβαίνουν, στην πλειοψηία των περιπτώσεων, τα τέσσερα ημερολογιακά έτη. 

Η προαναφερθείσα παρατεταμένη αναβολή της αποστολής των αποθεμάτων καπνού 

οδήγησε σε σημαντική αύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω δεσμευμένων αποθεμάτων 

αφού σημαντικό σχετικό με την αποθήκευση κόστος λογιζόταν ως μέρος της λογιστικής αξίας 

(λογιστικού κόστους) των αποθεμάτων. Η λογιστική αξία των αποθεμάτων σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς δεν υπερέβαινε ποτέ το χαμηλότερο κόστος κτήσεως ή παραγωγής 

τους και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Επειδή το σχετικό με την αποθήκευση 

κόστος είναι πάντα μέρος του τελικού τιμήματος (τιμές πώλησης καπνού) που καταβάλλουν 

οι πελάτες του Ομίλου και καλύπτεται πάντα από το αντίστοιχο έσοδο, ο Όμιλος επέλεξε από 

01.01.2015 να το παρουσιάζει ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατηγορία των αποθεμάτων, 

ανάλογα με το αντίστοιχο στάδιο ολοκλήρωσης. Ο Όμιλος επέλεξε επίσης να μην 

αναγνωρίζει τα κέρδη από τις δαπάνες τις σχετικές με την αποθήκευση στην εκάστοτε 

περίοδο αναφοράς στην οποία πραγματοποιούνταν, αλλά στην ημερομηνία της τελικής 

αποστολής των αποθεμάτων καπνού, αφού τότε καθορίζεται η τελική τιμή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπορική πρακτική. 

 

Για λόγους συγκρισιμότητας, ο Όμιλος έχει εφαρμόσει αναδρομικά την αλλαγή της λογιστικής 

πολιτικής που αφορά στις δαπάνες και τα έσοδα των υπηρεσιών αποθήκευσης. Όπως 

προαναφέρθηκε αναλυτικά, δεν προέκυψε κανένα κέρδος ή ζημία από την εν λόγω αλλαγή 

για την κλειόμενη χρήση, αλλά και για όλες τις προηγούμενες, από την άποψη των 

λειτουργικών αποτελεσμάτων πρό και μετά φόρων, των κερδών προ τόκων, των φόρων, των 

δαπανών απομείωσης και απόσβεσης, των συνολικών ιδίων κεφαλαίων, των συνολικών 

παγίων και των συνολικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των κάτωθι 

λογαριασμών του Ομίλου για το προηγούμενο έτος επηρεάστηκε ως εξής: (α) οι 

μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις (2014: € 0) και τα συνολικά μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία (2014: € 103.226) αυξήθηκαν κατά € 99.424, (β) τα αποθέματα (2014: 

€ 407.631) και τα συνολικά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (2014: € 587.382) 

μειώθηκαν κατά € 99.424, (γ) τα έσοδα (2014: € 100.022) και το κόστος διάθεσης (2014:               

€ (32.630)) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων αυξήκαν κατά € 8.199, αφήνοντας 

αμετάβλητο το μικρό κέρδος (2014: € 67.392). Οι λογαριασμοί της Εταιρείας για το 

προηγούμενο έτος επηρεάστηκαν ως εξής: (α) οι μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 

(2014: € 0) και τα συνολικά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (2014: € 74.261) 
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αυξήθηκαν κατά € 99.424 (β) τα αποθέματα (2014: € 394.236) και τα συνολικά 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (2014: € 557.958) μειώθηκαν κατά € 99.424, (γ) τα 

έσοδα (2014: € 107.402) και το κόστος διάθεσης (2014: € (45.573)) των συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων αυξήκε κατά € 8.199, αφήνοντας το μικτό κέρδος αμετάβλητο (2014:            

€ 61.829). 
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5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων 

είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων και τα αντίστοιχα υψηλά περιθώρια δανεισμού – 

τα οποία είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του Ομίλου-, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμής και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως 

των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων των προαναφερόμενων κινδύνων στην χρηματοοικονομική απόδοση και θέση του 

Ομίλου. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου οι πολιτικές της 

οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, 

υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις 

λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη 

συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές 

όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών 

εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. 

 

5.1 Κίνδυνος αγοράς 

5.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που απορρέει κυρίως από τις επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καθώς και από 

περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του 

λειτουργικού (€). 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό 

από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος σχετικά 

με τα στοιχεία αυτά. Αναφορικά με τις περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που 

διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την 

πολιτική των συναλλαγών με προκαταβολικό διακανονισμό με σκοπό τον περιορισμό των 

συναλλαγματικών διαφορών.  

 

Ο Όμιλος έχει συγκεκριμένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των οποίων τα περιουσιακά 

στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγματικούς κινδύνους.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το ALL σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 
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ποσό € 11 αντίστοιχα ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων 

της θυγατρικής εταιρείας MIKAKORCA SH.P.K. από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. 

Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το ALL σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 37. 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το BGΝ σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 167 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD από το λειτουργικό της νόμισμα 

στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το BGΝ σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 157. 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2015, εάν το MKD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 

κατά 10 %, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο 

κατά ποσό € 16 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας STRUMICA TABAK AD από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. Την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το MKD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 

κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα 

κατά ποσό € 115. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το MDL σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 56 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων των 

θυγατρικών εταιρειών MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. από το λειτουργικό της 

νόμισμα στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το MDL σε σχέση με το Ευρώ είχε 

υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν 

χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 142. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το DZD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 0 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων των 

θυγατρικών εταιρειών ATLAS TOBACCO ALGERIA και LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES 

ALGERIA-TABACS D'ORIENT S.P.A. από το λειτουργικό της νόμισμα στο Ευρώ. Την 

προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το DZD σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί 
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κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα 

κατά ποσό € 6. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, εάν το INR σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 

10%, το καθαρό κέρδος της χρήσεως για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά 

ποσό € 0 ως αποτέλεσμα της μετατροπής της κατάστασης συνολικών εσόδων της 

θυγατρικής εταιρείας MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT LTD από το λειτουργικό 

της νόμισμα στο Ευρώ. Την προαναφερθείσα ημερομηνία, εάν το INR σε σχέση με το Ευρώ 

είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 10 %, τα ίδια κεφάλαια που θα εισφέρονταν στον Όμιλο θα 

ήταν χαμηλότερα/υψηλότερα κατά ποσό € 6. 

 

5.1.2 Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων του σε 

ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 

θέσης στις κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η 

σχετική έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της 

ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύεται και δεν υπάρχει για αυτά 

σχέδιο εκποιήσεως ή διαθέσεως στο άμεσο μέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που 

απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όμιλος, περιορίζεται 

ουσιαστικά από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της ακίνητης περιουσίας 

του Ομίλου. 

 

Επίσης, ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που διακινεί (καπνά 

ανατολικού και δυτικού τύπου). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη 

μεταβολή των τιμών πώλησης. 

 

5.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου & ταμειακών ροών 

Καθώς ο Όμιλος δε διαθέτει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού, τα έσοδα και οι  

λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου, δεν εξαρτώνται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Ο 

κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου πηγάζει από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια. Τα τραπεζικά αυτά δάνεια υπόκεινται σε κυμαινόμενα επιτόκια και ως εκ τούτου ο 

Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου και ταμειακών ροών. 

 

Η διαχείριση των Ταμειακών Διαθέσιμων παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις 

των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση την 

διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. 
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Κατά την 31.12.2015, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν κατά 3,00 % 

υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες σχετικές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά 

φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Ομίλου θα 

εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 8.910 περίπου, κυρίως λόγω των 

υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις 

δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 

5.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Διοίκηση διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

προκύπτει από τα μετρητά και τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες και στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανείσπρακτων απαιτήσεων και των διενεργημένων 

συναλλαγών. 

 

Οι απαιτήσεις του Ομίλου έχουν μικρή διασπορά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι σχετίζονται 

με ένα περιορισμένο αριθμό πελατών που είτε είναι διεθνούς φήμης πολυεθνικές εταιρείες 

είτε είναι συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Παρά το γεγονός ότι ο 

αριθμός των κύριων πελατών είναι μικρός (και, κατά συνέπεια, η ύπαρξη του πιστωτικού 

κινδύνου περιορισμένη) μια αρνητική μεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στην 

παγκόσμια αγορά τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση και των παραγγελιών και των 

φορτώσεων και των εισπράξεων και συνεπώς σε μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης. 

 

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις 

χρηματικών διαθεσίμων και διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών 

διευκολύνσεων. Ο Όμιλος διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα 

πιστώσεων στα πλαίσια πιστών πολιτικών γραμμών σε υγιή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι 

διαθέσιμες και αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις της Εταιρείας κατά τη λήξη της 

κλειόμενης χρήσεως ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των € 11.000 (31.12.2014: € 22.000). Η 

Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί  τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων 

αποθεμάτων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές του Ομίλου. 

 

Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει συνάψει μια σειρά από συμβάσεις factoring χωρίς αναγωγή, οι 

οποίες παρέχουν ευελιξία κεφαλαίου κίνησης. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, το ύψος 

της σχετικής χρηματοδότησης ανερχόταν σε € 108.784 (2014: € 117.555). 
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Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του 

Ομίλου συνολικού ποσού € 266 εκατ. (31.12.2014: € 227 εκατ.) υπόκεινται στην υποχρέωση 

τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών (EBITDA / Κόστος χρηματοδότησης, 

EBITDA / Καταβεβλημένους τόκους, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Συνολικές δανειακές 

υποχρεώσεις). Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται 

πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την 31.12.2015 από τις τραπεζικές 

συμβάσεις, διασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια για την ομαλή λειτουργία του Ομίλου στο 

μέλλον. 
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Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διακανονισμού αυτών. 

 

Κατά την 31.12.2015 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 

5 έτη 

Δάνεια 40.629  113.936  120.000  22.441 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 222.015  0  0  0 

        

        

Κατά την 31.12.2014 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 έως 
και 2 έτη 

 
Από 2 έως 
και 5 έτη 

 
Πάνω από 

5 έτη 

Δάνεια 41.640  11.620  233.849  10.831 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 151.843  0  0  0 

 

5.4 Διαχείριση κεφαλαίου 

Σκοπό του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η διατήρηση της 

ικανότητας συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του καθώς και η 

διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

 

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

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

ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

δάνεια όπως εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια 

που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Σημείωση 
Κατά την 

31.12.2015 
  

Κατά την 
31.12.2014 

Σύνολο δανείων 28 297.006  297.940 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24 (3.514)  (4.669) 

Καθαρό χρέος  293.491  293.271 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  204.216  186.514 

Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου  497.707  479.785 

Συντελεστής μόχλευσης  58,97%  61,13% 
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5.5 Προσδιορισμός εύλογων αξιών 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών 

όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας. 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Ο Όμιλος Σημείωση 
Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  91.396  174  91.396  174 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23 262.148  175.071  262.148  175.071 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24 3.514  4.669  3.514  4.669 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμα δάνεια 28 256.377  256.299  256.377  256.299 

Βράχυπρόθεσμα δάνεια 28 40.629  41.640  40.629  41.640 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0  36  0  36 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32 222.015  151.843  222.015  151.843 

Σύνολο  876.080  629.732  876.080  629.732 

         

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

Η Εταιρεία Σημείωση 
Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  152  155  152  155 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23 259.505  160.672  259.505  160.672 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24 1.407  3.050  1.407  3.050 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  0  0  0  0 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 28 252.550  247.057  252.550  247.057 

Βράχυπρόθεσμα δάνεια 28 18.555  28.081  18.555  28.081 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0  0  0  0 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32 221.642  145.151  221.642  145.151 

Σύνολο  753.812  584.166  753.812  584.166 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της 

εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές 

αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία. 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 

 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ επιπέδου 1 και 2, ούτε και 

από/προς το επίπεδο 3 για την εκτίμηση εύλογης αξίας.  

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και την 31 Δεκεμβρίου 2014, Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία. 
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6. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις της διοίκησης 

Η διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με την 

μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο 

των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη 

των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά 

τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως: 

 

Αποθέματα 

Το κόστος αποθεμάτων περιλαμβάνει απόθεμα επεξεργασμένου καπνού, απόθεμα μη 

επεξεργασμένου καπνού και κόστος λοιπού αποθέματος. Τα αποθέματα αποτιμώνται στην 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξία κτήσεως και της αγοραίας αξίας, γεγονός που αναγκάζει την 

Διοίκηση να πραγματοποιεί σημαντικές εκτιμήσεις κατά την αξιολόγηση των υπολοίπων των 

αποθεμάτων για πιθανές αναπροσαρμογές στην αξία τους. Η αποτίμηση των αποθεμάτων 

στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της κτήσεως και της αγοραίας, πραγματοποιείται για κάθε 

χώρα και είδος αποθέματος ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό ο επεξεργασμένος και μη 

επεξεργασμένος καπνός αποτιμάται ξεχωριστά. 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα υπόλοιπα και να καθορίσουμε τις προσαρμογές των 

αξιών τους, συγκρίνουμε το κόστος του επεξεργασμένου καπνού με τις αγοραίες αξίες που 

βασίζονται στις τελευταίες πωλήσεις καπνού παρόμοιου τύπου. Επίσης, αξιολογούμε εάν ο 

επεξεργασμένος καπνός είναι δεσμευμένος για κάποιο πελάτη, περίπτωση κατά την οποία η 

τιμή πώλησης στον πελάτη χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας. 

 

Για να αποτιμήσουμε στην χαμηλότερη ανάμεσα στην αξία κτήσης και την αγοραία αξία,  

λαμβάνουμε υπ’ όψιν πληροφορίες για τις συνθήκες της αγοράς. Επιπρόσθετα εντοπίζουμε 

το κόστος του καπνού και προσθέτουμε εκτιμώμενα κόστη προκειμένου να ολοκληρώσουμε 

και να συγκρίνουμε αυτά τα κόστη με τις παρούσες αγοραίες τιμές, βασισμένες σε 

δεσμεύσεις αγοράς, προκειμένου να καθορίσουμε αν θα χρειάζονται αναπροσαρμογές για 

τον ακατέργαστο καπνό μας. 
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Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία απομειώνουν την αξία των εμπορικών απαιτήσεών τους όταν 

υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης 

στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε 

περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών 

απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της 

Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 

δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί προσωρινά εκπεστέων διαφορών 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις προσωρινά εκπεστέες 

διαφορές οι οποίες προέρχονται από δαπάνες και έξοδα τα οποία εξοδοποιήθηκαν κατά τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως. Για τον καθορισμό του 

ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται 

σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα 

διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα προβλεπόμενα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε 

συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Η μελλοντική 

φορολογική ωφέλεια του Ομίλου από τις εν λόγω προσωρινά εκπεστέες φορολογικά 

διαφορές προϋποθέτει τη δημιουργία επαρκών φορολογικών κερδών από τις εταιρείες του 

Ομίλου κατά τα επόμενα χρόνια. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με 

εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον 

τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που 

πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να 

προσδιοριστεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των 

ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα 

σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις και οι διαφορές 

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

 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων 

Η Διοίκηση του Ομίλου επανεξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω απόκτησης είτε μέσω 

συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. 
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Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην 

προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν 

καταστεί δεδουλευμένα στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές 

καθίσταται δουλευμένες από τους υπαλλήλους ισομερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής 

τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 

χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση να 

κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, 

τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 

παράγοντες. 

 

Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην 

σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου 

αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες, τον 

εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό 

αβεβαιότητας. 

 

Επανεκτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτικών ακινήτων 

Η πλέον κατάλληλη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων είναι οι τρέχουσες 

αξίες που ισχύουν σε μια ενεργή αγορά για συναφή μισθωτήρια αλλά και λοιπά συμβόλαια. 

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τέτοιων πληροφοριών ο Όμιλος προσδιορίζει την αξία μέσα 

από ένα εύρος λογικών εκτιμήσεων των ευλόγων αξιών βασιζόμενος στις συμβουλές 

ανεξάρτητων εκτιμητών. Οι κύριες παραδοχές που θεμελιώνουν τις εκτιμήσεις της Διοίκησης 

για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας είναι αυτές που σχετίζονται με την είσπραξη 

συμβατικών ενοικίων, προσδοκώμενα μελλοντικά ενοίκια στην αγορά, κενές περίοδοι, 

υποχρεώσεις συντήρησης, καθώς και κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. 

 

 

7. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας είναι 

αυτή που λαμβάνει γνώση η Διοίκηση, προκειμένου να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους 

και να εκτιμά την απόδοση της λειτουργικής δραστηριότητας. 
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Η Διοίκηση του Ομίλου, η οποία καθορίζει τους τομείς επιχειρηματικής δράσης βασιζόμενη 

στην εσωτερική πληροφόρηση, διακρίνει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους ακόλουθους 

(γεωγραφικούς) τομείς: 

 

 Ελλάδα 

 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Λοιπές χώρες (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 

Σημειώνεται ότι η κατανομή των πωλήσεων σε κάθε γεωγραφικό τομέα πραγματοποιείται 

βάσει της τοποθεσίας του πελάτη και ο διαχωρισμός των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων κατανέμεται βάσει της φυσικής τοποθέτησης των περιουσιακών στοιχείων. 
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7.1 Ανάλυση κατά γεωγραφική δραστηριότητα 

7.1.1 Δεδομένα χρήσεως 01.01-31.12.2015 

 Ελλάδα  
Χώρες 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Λοιπές 
Χώρες 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

     

Πωλήσεις προς τρίτους 8.387 35.460 63.672 107.518 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (5.273) (18.193) (30.507) (53.972) 

Πωλήσεις υπηρεσιών προς τρίτους    8.199 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων υπηρεσιών    (8.199) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 3.114 17.267 33.165 53.546 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως    3.267 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    (3.595) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως    (3.792) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα    (2.300) 

Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)    47.125 

Κόστος χρηματοδότησης    (21.637) 

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών    25.487 

Έσοδα επενδύσεων    0 

Αποτελέσματα προ φόρων    25.487 

Φόρος εισοδήματος    (5.511) 

Αποτελέσματα μετά φόρων    19.976 

     

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων    

    Αποσβέσεις    4.155 

     

     

7.1.2 Δεδομένα χρήσεως 01.01-31.12.2014 

 Ελλάδα  
Χώρες 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Λοιπές 
Χώρες 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

     

Πωλήσεις προς τρίτους 13.743 30.318 55.960 100.022 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (3.942) (12.022) (16.666) (32.630) 

Πωλήσεις υπηρεσιών προς τρίτους    8.199 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων υπηρεσιών    (8.199) 

Μικτό κέρδος (ζημιά) 3.926 19.219 19.525 67.392 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως    938 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    (7.245) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως    (4.924) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα    (1.834) 

Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)    54.326 

Κόστος χρηματοδότησης    (21.734) 

Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών    32.592 

Έσοδα επενδύσεων    (287) 

Αποτελέσματα προ φόρων    32.304 

Φόρος εισοδήματος    (31.745) 

Αποτελέσματα μετά φόρων    559 

     

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων    

    Αποσβέσεις    4.867 
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7.2 Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

7.2.1 Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31.12.2015) 

 

 

 Ελλάδα  
Χώρες 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Λοιπές 
Χώρες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 

συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 61.365 12.552 17.527 (542) 90.903 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 145 0 12 0 158 

Επενδύσεις 8.541 3.405 96 (12.043) 0 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 662.258 60.242 139.017 (141.724) 719.793 

Σύνολο Υποχρεώσεων (577.031) (50.972) (54.162) 75.528 (606.637) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 155.278 25.226 102.491 (78.780) 204.216 

      

      

7.2.2 Λοιπές πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (κατά την 31.12.2014) 

 

 Ελλάδα  
Χώρες 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Λοιπές 
Χώρες 

Απάλειψη 
διεταιρικών 

συναλλαγών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ 

      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 64.132 12.998 18.228 (542) 94.817 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 118 0 12 0 130 

Επενδύσεις 8.541 3.405 96 (12.043) 0 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 559.702 59.947 135.813 (134.803) 620.660 

Σύνολο Υποχρεώσεων (496.363) (52.348) (50.773) 70.391 (529.093) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 136.131 24.003 103.377 (76.997) 186.514 

 

 

8. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις καπνών (μη συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων υπηρεσιών προς τρίτους) 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 01.01-31.12.2015   01.01-31.12.2014 

  Καπνά ανατολικού τύπου 95.381  89.420 

  Καπνά δυτικού τύπου 12.137  10.602 

Υπόλοιπο 107.518  100.022 
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9. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Κόστος αναλώσεως πρώτης ύλης 37.653  27.425  36.546  41.013 

Κόστος υλικών συσκευασίας 432  598  425  385 

Κόστος υλικών αναλωσίμων 39  542  32  41 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.277  2.947  7.724  2.995 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 173  301  143  352 

Έξοδα ασφάλιστρων 417  85  415  109 

Ενοίκια αποθηκών 279  1  263  2 

Έξοδα μεταφορών 439  275  476  361 

Φόροι – Τέλη 250  12  250  68 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 244  101  207  155 

Ηλεκτρικό ρεύμα και ύδρευση 671  40  686  23 

Διάφορα έξοδα 13.296  8.501  19.457  8.266 

Σύνολο 62.171  40.829  66.624  53.772 

 

 

10. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0  0  0  0 

Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις  74  0  74  0 

Ενοίκια αποθηκών 25  31  25  31 

Συνναλαγματικές διαφορές 2.213  0  1.970  0 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 660  506  5  50 

Έσοδα επιχορηγήσεων παγίων περ. στοιχείων 45  228  45  228 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περ. στοιχείων 4  69  2  12 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων  245  102  245  102 

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0  1  0  1 

Σύνολο 3.267  938  2.366  424 
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11. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.214  3.310  443  2.096 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 622  1.685  589  1.451 

Έξοδα ασφάλιστρων 23  54  11  16 

Έξοδα ταξειδίων 76  138  64  113 

Έξοδα επιμόρφωσης 9  11  5  6 

Αποσβέσεις  301  821  183  575 

Φόροι – Τέλη 587  418  401  336 

Ενοίκια χρηματοδοτικών μισθώσεων 212  236  140  233 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 8  129  8  129 

Διάφορα έξοδα 543  443  491  230 

Σύνολο 3.595  7.245  2.334  5.184 

 

 

12. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 618  1.676  524  1.661 

Προμήθειες και έξοδα τρίτων 485  443  312  240 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 101  56  43  52 

Έξοδα μεταφορικών και ασφάλιστρα 801  1.127  477  959 

Έξοδα ταξειδίων 74  66  72  64 

Φόροι – Τέλη 84  2  84  1 

Αποσβέσεις 45  0  45  0 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 872  903  872  903 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 19  142  17  142 

Διάφορα έξοδα 693  510  337  264 

Σύνολο 3.792  4.924  2.783  4.285 
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13. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

276  137  276  137 

Ζημίες από εκποίηση άχρηστου υλικού 0  0  0  0 

Ζημίες από εκποίηση παγίων περ. στοιχείων 1  264  0  258 

Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα προηγ. 
χρήσεων 

0  0  0  0 

Συναλλαγματικές διαφορές 804  0  703  0 

Έξοδα από προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 0  0  0  0 

Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων 859  199  859  199 

Ζημιές αποτίμησης ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων  

0  670  0  0 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 360  564  118  454 

Σύνολο 2.300  1.834  1.955  1.049 

 

 

14. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

  
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 21.342  19.509  19.493  18.646 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 248  2.183  173  1.362 

Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 0  0  0  0 

Συναλλαγματικές διαφορές 204  1.114  0  115 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 21.795  22.805  19.666  20.123 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 157  3  157  0 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0  0  0  0 

Συναλλαγματικές διαφορές δανείων 0  37  0  0 

Συναλλαγματικές διαφορές 0  1.031  0  681 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 157  1.071  157  681 

        

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (21.637)  (21.734)  (19.509)  (19.441) 
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15. Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 

Τα έσοδα (έξοδα) επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

  
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

Έσοδα από μερίσματα 0  0  0  121 

Αντιστροφή προβλέψης απομείωσης αξίας 
επενδύσεων 

0  0  0  0 

Κέρδος από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων  0  0  0  0 

Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 0  0  0  121 

        

Ζημιές από απομείωση επενδύσεων  0  0  0  0 

Λοιπά έξοδα επενδύσεων 0  287  0  0 

Ζημιά από επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων  0  0  0  53 

Σύνολο εξόδων από επενδύσεις 0  287  0  53 

        

Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων 0  (287)  0  68 

 

16. Φόροι Εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση της κατάστασης συνολικών εσόδων προσδιορίσθηκε ως 

ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

  
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 214  76  0  0 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 0  5.458  0  5.458 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου που 
καταλογίστηκαν 

0  17.434  0  17.535 

Λοιποί μη ενσωματούμενοι φόροι 0  100  0  100 

Αναβαλλόμενος φόρος 5.297  8.677  5.295  8.753 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 

5.511  31.745  5.295  31.847 

        

        

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

        

Κέρδη προ φόρων 25.487  32.304  26.278  32.362 

            

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 
συντελεστή της Εταιρείας (2015: 29 %, 2014: 26 %) 

7.391  8.399  7.621  8.414 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία 
εισοδήματος 

(6.365)  354  (6.811)  339 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 0  5.458  0  5.458 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου που 
καταλογίστηκαν 

0  17.434  0  17.535 

Λοιποί μη ενσωματούμενοι φόροι 0  100  0  100 

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 4.485  0  4.485  0 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 

5.511  31.745  5.295  31.847 
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Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 1 του Ν. 4334/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των 

νομικών προσώπων αυξήθηκε κατά την κλειόμενη χρήση σε 29% από 26%. Το αποτέλεσμα 

της καθιέρωσης του νέου αυξημένου συντελεστή φόρου εισοδήματος κατά την επιμέτρηση 

της αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ενσωματωθεί στις συνημμένες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Η συνολική πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την 

προαναφερθείσα αλλαγή για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε σε € 6.295, εκ των οποίων το 

ποσό των € 1.810 χρεώθηκε απευθείας στην καθαρή θέση.  

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, 

για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων. Η 

αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 57.878  34.437  56.339  32.929 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (121.891)  (91.343)  (118.003)  (87.488) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(64.013)  (56.906)  (61.664)  (54.559) 

        
        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Υπόλοιπο έναρξης (56.906)  (45.362)  (54.559)  (43.453) 

Φόρος αποτελεσμάτων (5.297)  (8.677)  (5.295)  (8.753) 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων (1.810)  (2.867)  (1.810)  (2.352) 

Υπόλοιπο τέλους (64.013)  (56.906)  (61.664)  (54.559) 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

(Χρεώσεις) / 
Πιστώσεις 

Αποτελεσμάτων 
  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  
Κατά την 

31/12/2015 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - υποχρέωση 

(21.210)  0  (1.996)  (23.206) 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - υποχρέωση 

(6.840)  (4.943)  0  (11.783) 

Αποαναγνώρηση εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως 

(1.412)  (116)  0  (1.528) 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (18)  (12)  0  (29) 

Αναγνώριση πιστωτικών συνναλαγματικών 
διαφορών 

(2)  0  0  (2) 

Αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις (18.039)  (12.946)  0  (30.985) 

Προσαρμογή αξίας αποθεμάτων (43.820)  (10.535)  0  (54.356) 

Προσαρμογή αποτελέσματος από πώληση 
παγίων 

(1)  0  0  (1) 

Αποτέλεσμα αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων  (3)  0  0  (3) 

 (91.343)  (28.552)  (1.996)  (121.891) 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - υποχρέωση 

2.776  101  185  3.063 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - υποχρέωση 

19  0  0  19 

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - απαίτηση 

3.695  877  0  4.572 

Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 2.382  1.266  0  3.649 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

200  21  0  221 

Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν 
φορολογικά σε επόμενες χρήσεις 

7.164  12.414  0  19.578 

Προσαρμογή αξίας επενδύσεων 0  3.633  0  3.633 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 29  0  0  29 

Έξοδα επομένων χρήσεων 1  0  0  1 

Αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις 1  0  0  1 

Προσαρμογή αποτελέσματος από πώληση 
παγίων 

303  15  0  318 

Προσαρμογή τόκων κοινοπρακτικού δανείου 6.750  3.672  0  10.422 

Αναγνώριση δαπανών στα αποτελέσματα 
χρήσης 

10.504  1.246  0  11.750 

Αποτέλεσμα αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων  612  10  0  622 

 34.437  23.256  185  57.878 

        

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης 

(56.906)  (5.297)  (1.810)  (64.013) 

        

Εμφάνιση στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης 

       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0      0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (56.906)      (64.013) 

 (56.906)      (64.013) 
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Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2015, για την Εταιρεία, διεξάγεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 από τους Νόμιμους Ελεγκτές 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση και δημοσίευση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 2015. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της Διοίκησης του Ομίλου έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης 2015 να προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

17. Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
  

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) αποδοτέα στους κοινούς 
μετόχους της Εταιρείας 

19.957  646  20.984  514 

        

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 

1.933.837  1.933.837  1.933.837  1.933.837 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων 
μετοχών 

0  0  0  0 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 
σε κυκλοφορία 

1.933.837  1.933.837  1.933.837  1.933.837 

        

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 10,3199  0,3341  10,8508  0,2660 
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18. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Γήπεδα 

& 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης        

Κατά την 31/12/2014 11.683 58.425 18.060 1.703 6.902 1.628 98.400 

Συνναλαγματικές διαφορές 17 (264) (63) (6) 0 (1) (317) 

Κατά την 1/1/2015 11.700 58.161 17.997 1.697 6.903 1.627 98.084 

Προσθήκες χρήσεως 2015 0 110 936 12 50 (473) 634 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 0 0 (46) (23) 9 (99) (159) 

Επανεκτίμηση παγίων σε 
εύλογες αξίες 

11.700 58.271 18.886 1.685 6.962 1.055 98.559 

        

Σωρευμένες αποσβέσεις        

Κατά την 31/12/2014 0 626 836 1.520 601 0 3.584 

Συνναλαγματικές διαφορές 0 (3) (3) (5) (0) 0 (11) 

Κατά την 1/1/2015 0 623 833 1.516 601 0 3.572 

Προσθήκες χρήσεως 2015 0 1.163 1.750 71 1.135 0 4.119 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 0 (0) (6) (29) (1) 0 (35) 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 0 1.785 2.577 1.558 1.736 0 7.656 

        

Αναπόσβεστη αξία        

Κατά την 1/1/2014 11.683 57.799 17.223 183 6.301 1.628 94.817 

Κατά την 31/12/2015 11.700 56.485 16.309 127 5.227 1.055 90.903 

 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Γήπεδα 

& 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης        

Κατά την 31/12/2014 7.990 39.964 10.286 973 6.515 862 66.591 

Προσθήκες χρήσεως 2015 0 107 188 1 30 88 414 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 0 0 (26) (18) (0) (94) (138) 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 7.990 40.072 10.448 957 6.544 856 66.867 

        

Σωρευμένες αποσβέσεις        

Κατά την 31/12/2014 0 400 571 923 564 0 2.458 

Προσθήκες χρήσεως 2015 0 800 1.150 8 1.104 0 3.063 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 0 (0) (2) (18) (0) 0 (20) 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 0 1.200 1.720 913 1.668 0 5.501 

        

Αναπόσβεστη αξία        

Κατά την 1/1/2015 7.990 39.564 9.715 51 5.951 862 64.132 

Κατά την 31/12/2015 7.990 38.872 8.728 44 4.876 856 61.365 
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Οι αποσβέσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση (συμπεριλαμβανομένων 

και των αποσβέσεων των ασώματων ακινητοποιήσεων) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

 
01.01-

31.12.2015 
 

01.01-
31.12.2014 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 4.119  4.836  3.063  3.360 

Αποσβέσεις ασωμάτων 37  32  31  26 

 4.155  4.867  3.094  3.386 

Μείον:        

Αποσβέσεις στο κόστος πωλήσεων (3.810)  (4.047)  (2.867)  (2.811) 

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα 
έξοδα διοίκησης και διάθεσης 

346  821  227  575 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγγραφεί 

προσημειώσεις υποθήκης ως εγγύηση για την εξασφάλιση ομολογιακού δανείου, συνολικού 

ποσού € 66.230 (2014: € 66.256) και € 66.230 (2014: € 66.256) αντίστοιχα. 

 

19. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Λογισμικά 
προγράμματα 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης       

Κατά την 31/12/2014 378 0 378 288 0 288 

Συνναλαγματικές διαφορές (2) 0 (2) 0 0 0 

Κατά την 1/1/2015 376 0 376 288 0 288 

Προσθήκες χρήσεως 2015 64 0 64 58 0 58 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 (0) 0 (0) 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 440 0 440 345 0 345 

       

Σωρευμένες αποσβέσεις       

Κατά την 31/12/2014 248 0 248 169 0 169 

Συνναλαγματικές διαφορές (2) 0 (2) 0 0 0 

Κατά την 1/1/2015 246 0 246 169 0 169 

Προσθήκες χρήσεως 2015 37 0 37 31 0 31 

Εκποιήσεις χρήσεως 2015 (0) 0 (0) 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 282 0 282 200 0 200 

       

Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 1/1/2015 130 0 130 118 0 118 

Κατά την 31/12/2015 158 0 158 145 0 145 
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20. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για 

την τρέχουσα χρήση αναλύονται ως ακολούθως: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο 

την 
31/12/2014 

Προσθήκες 
/ 

(Μειώσεις) 

Αλλαγή 
μεθόδου 

ενσωμάτωσης 
Απομείωση  

Υπόλοιπο 
την 

31/12/2015 

STRUMICA TABAK AD 3.435 0 0 0 3.435 

MIKAKORCA SH.P.K. 865 0 0 0 865 

MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. 770 0 0 0 770 

A.J.MICHAILIDES COMMERCIAL 
ENTERPRISES LTD 

1.432 0 0 0 1.432 

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD 
SANDANSKI BULGARIA 

850 0 0 0 850 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES ALGERIA-
TABACS D'ORIENT S.P.A. 

0 0 0 0 0 

ATLAS TOBACCO SPA 0 0 0 0 0 

MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT 
LTD. (INDIA) 

394 0 0  394 

 7.747 0 0 0 7.747 

 

 

21. Ακίνητα για επένδυση 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται με την εύλογη αξία που προσδιορίζεται 

από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία των 

επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα των θυγατρικών του Ομίλου αφορούν:  

α) σε ένα ιδιόκτητο συγκρότημα αποθηκών της θυγατρικής εταιρείας LEAF TOBACCO 

A.MICHAILIDES AD SANDANSKI BULGARIA το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Svoboda της 

Βουλγαρίας, 

β) σε ένα ιδιόκτητο ξενοδοχείο της θυγατρικής εταιρείας STRUMICA TABAK AD. που 

βρίσκεται στην περιοχή Bansko της Βουλγαρίας και  

γ) σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα και μια αποθήκη της θυγατρικής εταιρείας MIKAKORCA 

Sh.P.K. που βρίσκεται στην περιοχή Berat της Αλβανίας. 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Μητρικής Εταιρείας αφορούν: α) σε ένα ιδιόκτητο συγκρότημα 

αποθηκών που βρίσκεται στην περιοχή Καστανούσα στην πόλη των Σερρών και β) σε ένα 

ιδιόκτητο συγκρότημα αποθηκών που βρίσκεται στην περιοχή Σιμχά στην πόλη της Ξάνθης. 
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22. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  Eμπορεύματα 131.468  77.948  137.884  81.319 

  Προϊόντα έτοιμα καί ημιτελή - υποπροϊόντα 
και υπολείμματα 

59.245  51.640  47.168  46.327 

  Παραγωγή σε εξέλιξη 118.066  156.614  104.541  147.043 

  Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα 
υλικά 

16.895  16.047  15.481  15.020 

  Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 3.930  5.958  3.305  5.102 

  Σύνολο 329.605  308.207  308.379  294.812 

 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης αποθέματα συνολικής αξίας € 247.495 (2014:  

€ 189.798) είχαν ενεχυριαστεί ως εγγύηση προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

 

 

23. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  Πελάτες 121.847  159.142  100.556  138.446 

  Επιταγές εισπρακτέες 382  380  363  362 

  Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων 
επιχειρήσεων 

(0)  0  24.766  20.079 

  Βραχ. απαιτ. κατά λοιπού συμμετoχικού 
ενδιαφέροντος επιχ. 

449  4  0  0 

  Χρεώστες διάφοροι 8.309  17.564  7.004  6.288 

  Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0  0  0  13 

  Μακρ. απαιτ. εισπρακτέες στην επόμενη 
περίοδο 

2.206  282  4  0 

  Προκαταβολές προμηθευτών 2.141  749  827  749 

  Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 

9.480  7.359  8.360  4.900 

  Έξοδα επόμενων χρήσεων 218.300  100.670  218.297  100.668 

  Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού 363.112  286.149  360.178  271.504 

 (9.739)  (11.654)  (9.447)  (11.408) 

  Μειόν: Προβλέψεις (91.225)  (99.424)  (91.225)  (99.424) 

Υπόλοιπο 262.148  175.071  259.505  160.672 
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Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη αξία τους. Το 

σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014 

  Πελάτες 121.847  159.142  100.556  138.446 

  Επιταγές εισπρακτέες 382  380  363  362 

 122.229  159.522  100.920  138.807 

  Μειόν: Προβλέψεις (5.044)  (5.208)  (5.044)  (5.208) 

Υπόλοιπο 117.185  154.314  95.876  133.599 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής 

του Ομίλου, κατά κύριο λόγο έως τέσσερις μήνες, ανέρχονταν κατά την 31.12.2015 στο ποσό 

των € 290.069 (2014: € 153.648). 

 

Κατά την 31.12.2015, οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου οι οποίες είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί ανέρχονταν στο ποσό των € 666 (2014: € 666). 

Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν σε περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι είναι διεθνούς 

κύρους πολυεθνικές εταιρείες και δεν έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν οικονομικά στοιχεία 

που να υποδεικνύουν αφερεγγυότητα. Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων 

της 31.12.2015 οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί έχει ως 

ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  Έως 4 μήνες 0  0 

  Από 4 έως 12 μήνες 0  0 

  Πάνω από 12 μήνες 666  666 

 666  666 

 

Επίσης, εμπορικές απαιτήσεις αξίας € 0 (2014: € 509) είχαν απομειωθεί κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας χρήσεως. Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων την 

31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των € 5.044 (2014: € 5.208). Η ενηλικίωση των εν λόγω 

απαιτήσεων, οι οποίες αφορούν σε πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, 

έχει ως ακολούθως: 

 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  Έως 4 μήνες 0  0 

  Από 4 έως 12 μήνες 0  0 

  Πάνω από 12 μήνες 5.044  5.208 

 5.044  5.208 
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Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική 

πλειοψηφία απαιτήσεις σε ευρώ.  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Υπόλοιπο ενάρξεως 5.208  4.699  5.208  4.699 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων περιόδου 0  509  0  509 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων απορροφώμενων 
εταιρειών 

0  0  0  0 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (165)  0  (165)  0 

Υπόλοιπο λήξεως 5.044  5.208  5.044  5.208 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των λοιπών απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014 

Υπόλοιπο ενάρξεως 6.446  6.107  6.200  5.859 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων περιόδου 46  339  0  341 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από 
θυγατρικών εταιρειών 

0  0  0  0 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (1.796)  0  (1.796)  0 

Προεξόφληση είσπραξης 0  0  0  0 

Υπόλοιπο λήξεως 4.695  6.446  4.404  6.200 

 

 

24. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014 

  Ταμείο 18  17  5  7 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.496  4.652  1.402  3.043 

Υπόλοιπο 3.514  4.669  1.407  3.050 
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25. Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

Η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε κατά την προηγούμενη χρήση την κατάταξη των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας Trade and Brokerage 

Limited ως διαθέσιμα προς πώληση (διακοπτόμενος κλάδος), καθώς έχει ήδη αναπτύξει ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο διάθεσης και έλαβε δεσμευτική προσφορά από συνδεδεμένο μέρος για 

την απόκτηση των μετοχών (100,0%) με αντάλλαγμα € 24.000. Ως εκ τούτου, στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης τα κριτήρια που ορίζονται από το ΔΠΧΑ 5, σε σχέση με την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση της εταιρείας Trade and Brokerage Limited ως διαθέσιμη προς 

πώληση είχαν τηρηθεί και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω θυγατρικής 

αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, δηλαδή στο ποσό του οφειλόμενου τιμήματος ποσού    

€ 24.000. Σύμφωνα με την υπάρχουσα συμφωνία, η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί 

κατά τη χρήση 2016, μετά την ορθή εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών διάθεσης. 

Τα περιουσιακά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών και το EBITDA της εταιρείας Trade and 

Brokerage Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε € 24.000, € 0 και € 0 αντίστοιχα. 

(δείτε επίσης την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου). 

 
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις διαθέσιμες προς πώληση 

 

  
Trade and 
Brokerage 

Limited  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Αποθέματα 3.598 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 21.412 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 25.009 

    

Ομάδα στοιχείων ενεργητικού τομέα διακρατούμενου προς πώληση 25.009 

    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.009 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.009 

    

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία ενεργητικού τομέα διακρατούμενου προς πώληση 1.009 

 
Ζημία απομείωσης 

Η ζημιά απομείωσης ποσού € 52.743, που προέκυψε από την επιμέτρηση της θυγατρικής 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, περιλαμβάνεται στα “Έσοδα/ (Έξοδα) επενδύσεων” από 

διακοπτόμενες δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσεως. 
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26. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 1.933.837 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας (ποσό σε €) € 29,35 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν 

διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2015, οι μέτοχοι με 

ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 5 % ήταν οι εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΕΧΕΙ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 31/12/2014 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1.132.688  58,6% 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΝ 255.083  13,2% 

BCO HOL. LTD 247.439  12,8% 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 127.983  6,6% 

ΛΟΙΠΟΙ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 5%) 170.644  8,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.933.837  100,0% 

 

Σημειώνεται ότι εκ των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, κατά 

την 31.12.2015 ο κος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης κατείχε 1.132.688 μετοχές που αναλογούν στο 

58,6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η κα Σύνθια - Κωνσταντία Μιχαηλίδου καθώς 

και ο κος Ιωάννης Μιχαηλίδης κατείχαν 58.808 και 255.083 μετοχές αντίστοιχα που 

αναλογούν στο 3,0 % και 13,2% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

27. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  Τακτικό αποθεματικό 1.182  1.182  705  705 

  Αποθεματικά καταστατικού 0  0  0  0 

  Ειδικά αποθεματικά 1.753  1.753  1.753  1.753 

  Eκτακτα αποθεματικά 28  28  0  0 

  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
διατάξεων νόμων 

8.637  10.338  11.647  13.348 

  Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
συμμετοχών και χρεογράφων 

483  483  6.320  6.320 

  Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων σε 
εύλογες αξίες 

53.442  55.252  38.962  40.773 

  Συνναλαγματικές διαφορές θυγατρικών 
εξωτερικού 

(1.498)  (1.193)  0  0 

Υπόλοιπο 64.026  67.843  59.387  62.899 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία "τακτικού 

αποθεματικού" - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά τη 

διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί προς συμψηφισμό συσσωρευμένων 

ζημιών. 

 

Ο λογαριασμός “Έκτακτα αποθεματικά" αφορά σε αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματισθεί 

βάσει διατάξεων διαφόρων φορολογικών νόμων. 

 

Ο λογαριασμός "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων" σε αφορά 

αποθεματικά τα οποία δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι 

οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων 

στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις 

ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. 

 

Ο λογαριασμός "Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων" αφορά σε 

αποθεματικό το οποίο έχει προκύψει από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων 

της Εταιρείας.  

 

Ο λογαριασμός "Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες 

αξίες " αφορά σε αποθεματικό το οποίο έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας 

των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (ακίνητα και μηχανήματα) 

στην εύλογη αξία αυτών. 

 

Ο λογαριασμός αποθεματικού "Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού" 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη 

μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών του εξωτερικού. 

 

 

28. Δάνεια 

Τα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι 

εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία 

του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. 
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Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 
31/12/2015 

Κατά την 
31/12/2014 

Μακρ/σμες υποχρεώσεις 256.377 256.299  252.550 247.057 

Μακρ/σμη υποχρέωση πληρωτέα στην επόμενη χρήση 25.376 28.081  18.554 28.081 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 281.753 284.380  271.105 275.137 

 

Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 

31.12.2015 ανήλθε σε € 15.253 (31.12.2014: € 13.560) και € 1 (31.12.2014: € 1). 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013, η Εταιρεία προέβη στη σύναψη σύμβασης πρακτορείας 

των επιχειρηματικών της απαιτήσεων με το τραπεζικό ίδρυμα FBN Bank (UK) Ltd. Βάσει της 

εν λόγω συμφωνίας, το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα θα προεξοφλεί τιμολόγια έκδοσης της 

Εταιρείας στο 90% των αντίστοιχων απαιτήσεων ενώ στην Εταιρεία θα καταβάλλεται το 

προεξοφλημένο ποσό. Το επιτόκιο ισούται με το LIBOR ή EURIBOR (όπως αυτό ορίζεται 

από την τράπεζα) συν 5% ετησίως. Η εν λόγω σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων είναι χωρίς 

αναγωγή. 

 

Η πλειοψηφία των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ και 

δολάρια Η.Π.Α. Η λογιστική αξία των δανείων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία αυτών. Ως 

εγγύηση για τις δανειακές υποχρεώσεις, έχουν εγγραφεί προσημειώσεις επί των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας, ύψους € 66.230 (2014: € 66.257) και      

€ 66.230 (2014: € 66.257) αντίστοιχα καθώς και ενέχυρα επί των αποθεμάτων ποσού               

€ 247.795 (2014: € 189.798) αντίστοιχα. 
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29. Άλλες προβλέψεις 

Οι άλλες προβλέψεις αφορούν διατυπωμένες προβλέψεις για πρόσθετη φορολόγηση που 

ενδέχεται να προκύψει από τον έλεγχο μη ελεγμένων χρήσεων από τις φορολογικές αρχές. 

Πιο συγκεκριμένα:  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα 17  17  17  17 

Διοικητικό πρόστιμο  100  100  100  100 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2000-2004 0  0  0  0 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 11.111  11.527  11.105  11.527 

Υπόλοιπο 11.228  11.644  11.222  11.644 

 

 

30. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων -

κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού- που επιδοτήθηκαν.  

 

Το ποσό επιχορήγησης που μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ανήλθε 

σε € 45 (2014: € 51). Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η 

επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 

μηχανημάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης 

εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν 

εντοπίσθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς. 

 

31. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην 

Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του 

καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 

δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 

του. Το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων ισούται με την απόδοση των μακροπρόθεσμων κρατικών 

ομολόγων. 
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Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Άτομα:        

Μισθωτοί  566  512  175  219 

Ημερομίσθιοι 895  1.183  126  104 

Σύνολο 1.461  1.695  301  323 

        

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:        

Έξοδα μισθοδοσίας 10.110  7.933  8.690  6.752 

Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού 70  375  70  375 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

67  224  67  214 

Συνολικό κόστος 10.246  8.533  8.827  7.341 

 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

  
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 826  977  732  894 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της 
χρήσεως 

(70)  (375)  (70)  (375) 

Προβλεψη για παροχές στους εργαζομένους 
συγχωνευόμενων εταιρειών 

0  0  0  0 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 

67  224  67  214 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 822  826  729  732 

 

 

32. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου προς προμηθευτές και λοιπούς 

τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015   
Κατά την 

31/12/2014 

  Προμηθευτές 19.207  15.705  12.150  10.087 

  Επιταγές πληρωτέες 533  1.303  533  1.303 

  Προκαταβολές Πελατών 3.878  5.763  3.848  1.070 

  Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.742  978  1.699  884 

  Μερίσματα πληρωτέα 0  52  0  52 

  Πιστωτές διάφοροι 193.802  126.358  192.465  124.872 

  Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις (0)  0  8.130  5.250 

  Υποχρ. προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφ. 
επιχ. 

0  0  0  0 

  Έξοδα επομένων χρήσεων 172  182  172  182 

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.681  1.486  2.646  1.451 

  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 2  16  0  (0) 

Υπόλοιπο 222.015  151.843  221.642  145.151 
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33. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Ο Όμιλος θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους) της μητρικής εταιρείας και των 

θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου καθώς επίσης και τους μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % των μετοχικών τους κεφαλαίων. Οι συναλλαγές και 

τα υπόλοιπα του Ομίλου, κατά τη χρήση 01.01-31.12.2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2015, 

αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
Κατά την χρήση 1/1-

31/12/2015 
 Κατά την 31/12/2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

πρόσωπα 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα      

TRADE & BROKERAGE 0 0  6.076 0 

RODOP TUTUN SANAYINE TIGARET SA 0 0  75 39 

LTAM ROMANIA 0 0  573 0 

SLITO S.R.L. ITALIA 0 0  172 0 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC 4.645 0  4.317 0 

Total 4.645 0  11.213 39 

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την χρήση 1/1-

31/12/2015 
 Κατά την 31/12/2015 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Έσοδα από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

πρόσωπα 
  

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
πρόσωπα 

 ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα      

ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. 0 1  524 3.451 

MIKAKORCA Sh .P.K. 95 3.063  3.392 0 

ATLAS TOBACCO ALGERIA 0 0  0 7 

STRUMICA TABAK AD 190 6.934  9.281 0 

MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. 0 1.598  4.965 0 

A.J. MICHAILIDES COMMERCIAL ENERPRISE 
LIMITED CYPRUS 

0 0  12 0 

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD SANDANSKI 
BULGARIA 

5.410 12.019  0 4.494 

MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT LTD. 
(INDIA) 

3 164  16 0 

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES ALGERIE-TABACS 
D'ORIENT SPA 

0 0  501 0 

ARIS TOBACCO SPOL S.R.O. 0 0  0 175 

TRADE & BROKERAGE 0 0  6.076 0 

RODOP TUTUN SANAYINE TIGARET SA 0 0  75 39 

LTAM ROMANIA 0 0  573 0 

SLITO S.R.L. ITALIA 0 0  172 0 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES (CYPRUS) PLC 4.016 0  3.871 0 

Σύνολο 9.714 23.778  29.457 8.166 
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Το διοικητικό προσωπικό το οποίο κατέχει σημαντικές θέσεις καθώς και πρόσωπα στενά 

σχετιζόμενα με αυτά, ορίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 “Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών”. Οι αμοιβές και η μισθοδοσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του 

διοικητικού προσωπικού σε σημαντικές θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

τους εισφορών ανήλθαν σε € 2.021 (2014: € 2.165). 

 

Κατά την 31.12.2015 ποσά οφειλόμενα στον Όμιλο και στην Εταιρεία από μέλη του 

Διοικητικού συμβουλίου και διοικητικό προσωπικό σε σημαντικές θέσεις ανήλθαν σε € 154 

(31.12.2014: € 40). 

 

Επιπρόσθετα κατά την 31.12.2015 ποσά οφειλόμενα από τον Όμιλο και την Εταιρεία προς 

μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και διοικητικό προσωπικό σε σημαντικές θέσεις ανήλθαν σε        

€ 247 (31.12.2014: € 0) 

 

34. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

34.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων, συμμετέχουν σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις (είτε ως εναγόμενοι είτε ως 

ενάγοντες) καθώς και σε διαδικασίες διαιτησίας. Επιπλέον, η  Διοίκηση και η νομική 

υπηρεσία του Ομίλου εκτιμά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να 

επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου. 

 

34.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις χρηματοοικονομικών δεικτών 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνολικού ποσού 

€ 265.910 (2014: € 226.718) υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων 

χρηματοοικονομικών δεικτών (EBITDA/Κόστος χρηματοδότησης, EBITDA/Καταβεβλημένους 

τόκους, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων). Η Διοίκηση του Ομίλου 

εκτιμά ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από συναφθείσες δανειακές συμβάσεις έως την 31.12.2015, διασφαλίζοντας έτσι 

επαρκή κεφάλαια για την ομαλή λειτουργία του Ομίλου στο μέλλον. 

 

34.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος κατά την 31.12.2015, είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 

μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2017. Τα 

έξοδα μισθωμάτων λειτουργικών μισθώσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων της κλειόμενης χρήσεως για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα ανήλθαν 
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σε € 429 (2014: € 281). Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές με βάση τις μη ακυρώσιμες 

συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2015 και την 31 

Δεκεμβρίου 2014, έχουν ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

 
Κατά την 

31/12/2015 
  

Κατά την 
31/12/2014 

Μέχρι 1 έτος 148  267  148  220 

Από 1 έως και 5 έτη 27  178  27  146 

Πάνω από 5 έτη 0  0  0  0 

Σύνολο 175  445  175  366 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές 

ύψους € 955 και έχουν ενέχυρα επί καταθέσεων ύψους € 433. 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

Εταιρεία ΑΠΟ  ΕΩΣ 

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.   2010  2011 

Ι.Θυγατρικές εταιρείες    

LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD 2009  2015 

STRUMICA TABAK AD 2010  2015 

MIKAKORCA SH.P.K. 2009  2015 

MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. 2009  2015 

ARIS TOBACCO SPOL S.R.O. 2010  2015 

A.J.MICHAILIDES COMMERCIAL ENTERPRISES LTD 1997  2015 

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES ALGERIA-TABACS D'ORIENT 
S.P.A. 

2008  2015 

ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. 2009  2015 

ATLAS TOBACCO ALGERIA 2003  2015 

MICHAILIDES ML ORIENTAL TOBACCO PVT LTD. 2010  2015 

 

Η εταιρεία Αγροτικές Βιομηχανίες Α. Μιχαηλίδη Α.Ε., η οποία συγχωνεύθηκε με την Καπνική 

A. Μιχαηλίδης Α.Ε. το 2007, είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τα έτη 2005 και 2006. 

 

Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για πρόσθετους φόρους σχετικά με τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις εκάστης ενοποιούμενης εταιρείας, έναντι των πιθανολογούμενων 

πρόσθετων φόρων που ενδέχεται να προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, βάσει 



ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

98 

των ευρημάτων των πλέον πρόσφατων φορολογικών ελέγχων και των ισχυόντων 

διερμηνειών των φορολογικών νόμων. Η σωρευτική πρόβλεψη κατά την 31.12.2015 

ανέρχεται σε € 11.111 (2014: € 11.527) για τον Όμιλο. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005-2009 διεξήχθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 66 του Νόμου 2238/94. Από τον ανωτέρω έλεγχο, προέκυψαν διαφορές 

φορολογικού ελέγχου ύψους € 17.535. Το προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνεται στις 

συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος του έτους 2014. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει δεσμευτεί να αμφισβητήσει τις φορολογικές διαφορές 

στα δικαστήρια. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος του οικονομικού έτους 2015, για την Εταιρεία διεξάγεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 65α παρ. 1 του Ν.4174/2013 από τους Νόμιμους Ελεγκτές των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Κάθε ελεγχόμενη χρήση θεωρείται περαιωμένη μετά την 

πάροδο 18 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του ως άνω πιστοποιητικού. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά την έγκριση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

κλειόμενης χρήσεως 2015. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου έχουν ληφθεί 

όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου της κλειόμενης χρήσης 2015 να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικείες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 
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35. Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν στον Όμιλο και στην 

Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     

     
     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΥΝΘΙΑ - ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΣΤΑΜΝΑΣ 

( Α.Δ.Τ. AK 901567)  ( Α.Δ.Τ. Π 795160 )  (Α.Δ.Τ.Χ 224716 ) 
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