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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία». 
 
Την 14/01/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο 
CHIPITA A.E.  και αριθμό ΓΕΜΗ 9110001000: 
 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1638538 οι εγκεκριμένες από την 25/07/2018 Γενική Συνέλευση οικονομικές 
καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2017 έως 
31/12/2017. 
 
Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1638539 η από 25/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την 
οποία ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 η 
ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με αριθμό 
μητρώου ΣΟΕΛ 120. 
 
Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, 
παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-
12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν.3419/2005 όπως ισχύει. 
 
 

 
 

 
 
H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 
 

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
Τηλέφωνο: 2103382139 
Fax: 2103616464 
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CHIPITA Α.Ε. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) 
ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
12o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση, TK 14452, Ελλάδα 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 009110001000 
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Chipita Α.Ε. 
Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CHIPITA A.E. 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 
του Κ.Ν. 2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
 
Η "Chipita Α.Ε." (εφεξής «η Εταιρεία») είναι μία ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία 
(Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 009110001000). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί του 12ου 
χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Chipita A.E. και των θυγατρικών της, είναι η παραγωγή και η εμπορία προ-
συσκευασμένων snacks με βάση το αλεύρι και προϊόντων σοκολατοποιίας. Tο όραμα του Ομίλου είναι 
να διατηρήσει ηγετική θέση σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του με καινοτόμα προϊόντα 
μοναδικής ποιότητας που παράγονται με υψηλές προδιαγραφές και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Τα 
επώνυμα προϊόντα του Ομίλου, στις αγορές που επιχειρεί υποστηρίζονται συστηματικά με διαφήμιση 
και προώθηση. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των υπαλλήλων που αφορούν συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016: 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31 

Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
 31 

Δεκεμβρίου 
31 

Δεκεμβρίου 
 2017 2016  2017 2016 
      
Αριθμός εργαζομένων σε 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
συγγενούς εταιρίας και 
κοινοπραξιών)  11.725 11.271 

 

727 741 
Συνολικός αριθμός εργαζομένων 11.725 11.271  727 741 

 
 
Εξέλιξη και μεταβολές οικονομικών μεγεθών για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
 
Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, όπως απεικονίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις, κρίνονται ικανοποιητικά. 
 
Επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 
 
Κύκλος Εργασιών: Οι πωλήσεις το 2017 ανήλθαν σε € 461,0 εκατ. για τον Όμιλο και € 117,9 για την 
Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 402,8 εκατ. για τον Όμιλο και € 109,4 εκατ. για την Εταιρεία όπως 
αναπροσαρμόστηκαν). 
 



Chipita Α.Ε. 
Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

8 | P a g e  
 

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη το 2017 ανήλθαν σε € 202,1 εκατ. για τον Όμιλο και € 34,2 εκατ. για την 
Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 184,8 εκατ. για τον Όμιλο και € 29,7 εκατ. για την Εταιρεία όπως 
αναπροσαρμόστηκαν). 
 
Προσαρμοσμένο EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, 
μη επαναλαμβανόμενων ζημιών / κερδών και συνολικών αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένης της 
αναλογίας των συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών το 2017 ανήλθαν σε € 68,4 εκατ. για τον Όμιλο 
και € 12,3 εκατ. για την Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 64,0 εκατ. και € 8,0 εκατ., για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αντίστοιχα). Στο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2016 δεν 
περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη ζημιά από απομείωση αξίας απαίτησης ποσού € 1,5 εκατ.  
 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα το 2017 ανήλθαν 
σε € 6,3 εκατ. έξοδο για τον Όμιλο και € 32,6 εκατ. έσοδο για την Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 12,9 
εκατ. έξοδα για τον Όμιλο και € 30,6 εκατ. έσοδο για την Εταιρεία).  
 
Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων το 2017 ανήλθαν σε € 34,3 εκατ. για τον Όμιλο και € 38,3 
εκατ. για την Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 21,3 εκατ. κέρδη για τον Όμιλο όπως 
αναπροσαρμόστηκαν και € 31,1 εκατ. κέρδη για την Εταιρεία). 
 
Φόρος εισοδήματος: Ο φόρος εισοδήματος για το έτος 2017 ανήλθε σε € 10,9 εκατ. έξοδο για τον Όμιλο 
και € 3,0 εκατ. έξοδο για την Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 7,1 εκατ. έξοδο και € 0.8 εκατ. έσοδο, 
φόροι, για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα). 
 
Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες το 2017 ανήλθαν σε € 23,4 εκατ. για τον Όμιλο και € 35,4 εκατ. για την Εταιρεία (για 
την χρήση 2016: € 14,2 εκατ. κέρδη και € 31,9 εκατ. κέρδη για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα). 
 
Κέρδη μετά από φόρους: Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το 2017 ανήλθαν σε € 15,4 εκατ. για τον 
Όμιλο και € 35,4 εκατ. για την Εταιρεία (για την χρήση 2016: € 9,3 εκατ. κέρδη και € 31,9 εκατ. κέρδη 
για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα). 
 
Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας: Ο Όμιλος παρουσίασε συνολικά 
κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας € 16,9 εκατ. το 2017 (για το έτος 
2016: € 10,9 εκατ. κέρδη). 
 

 Όμιλος  Εταιρεία 

Δείκτες 
31/12/2017 

€’000 
31/12/2016 

€’000 
 31/12/2017 

€’000 
31/12/2016 

€’000 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 160.155 17,5% 130.916 15,3% 

 
58.314 8,6% 61.213 9,3% Σύνολο 

Ενεργητικού 917.633 853.009 
 

676.841 655.593 
          
Ίδια Κεφάλαια 461.216 

101,1% 
465.695 

120,2% 
 386.409 

133,0% 
361.416 

122,9% Σύνολο 
Υποχρεώσεων 456.417 387.314 

 
290.432 294.177 

 
Το 2017  ήταν μία επιτυχημένη χρονιά,  καθώς η εξωστρέφεια, η επένδυση στα brands, η ιδιαίτερα 
αποτελεσματική εμπορική δραστηριοποίηση αλλά και η βελτιστοποίηση των συστημάτων μεταφράστηκε 
στην επιτυχημένη πορεία του Ομίλου για μια ακόμη χρονιά. Μέσω μίας σειράς πρωτοβουλιών το 2017  
επιτεύχθηκαν οι στόχοι για σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων, με τις πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου (χωρίς τις κοινοπραξίες). να διαμορφώνονται στα 
€461,0 εκατ. (άνοδος +14,4%) και το EBITDA στα €58,8 εκατ. (άνοδος +15,5%) έναντι €50,9 εκατ. το 
2016. Οι πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών διαμορφώνονται στα €515,0 εκατ. 
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(+10,7%) και το EBITDA στα €68,4 εκατ. (+6,8%). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €16,9 εκατ. έναντι €10,9 εκατ. το 2016 (+55,1%). Στα παραπάνω 
αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017 συμπεριλαμβάνονται και τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ΝΙΚΑΣ 
για ένα επτάμηνο, καθώς η εν λόγω εξαγορά ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2017.  
  
 
Η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) συνέχισε την έντονη αναπτυξιακή της πορεία 
και το 2017, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά €14,7 εκατ. σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά, ενώ αντίστοιχα η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση 
με πέρυσι κατά €2,9 εκατ. Η εξαιρετική πορεία των αποτελεσμάτων της περιοχής προέρχεται κυρίως από 
την αύξηση των πωλήσεων των υφιστάμενων προϊόντων μέσω αποτελεσματικής διαφήμισης, αλλά και 
λανσαρισμάτων μεγαλύτερων σε μέγεθος προϊόντων με υψηλότερη αξία για τον καταναλωτή. Στην 
αυξητική πορεία της κατηγορίας του κρουασάν συνέβαλαν οι στοχευμένες εμπορικές  κινήσεις μας καθώς 
και η αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ που εφαρμόσαμε, όπως η σύνδεση μας ως “7DAYS 
Premium Partner’ στο “Euroleague Basketball”, που προβάλλεται στις περισσότερες χώρες της περιοχής.   
 
Επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκό ήταν το γεγονός, ότι τα μακροοικονομικά μεγέθη της πλειονότητας των χωρών, 
που απαρτίζουν την περιοχή, εξελίσσονται θετικά, ανατρέποντας τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης των 
προηγούμενων ετών. 
 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι το 2017, ολοκληρώθηκε η επέκταση των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου 
εργοστασίου της Πολωνίας, η οποία θα συμβάλει στην σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς 
και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Εντός του 2017, ξεκίνησε η λειτουργία της γραμμής 
κρουασάν, χωρίς συντηρητικά. Το μειωμένο κόστος μεταφοράς και η ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές, 
όπως η Γερμανία, οι Βαλτικές και οι χώρες με εμπορική παρουσία, όπως η Τσεχία, ενισχύουν τις 
σημαντικές προοπτικές για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.   
 
Η περιοχή της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης, παρουσίασε εξαιρετική πορεία στις πωλήσεις της 
σημειώνοντας αύξηση κατά €13,6 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σημαντικά βελτιωμένο EBITDA 
κατά € 4,0 εκατ. Βασικοί άξονες της ανάπτυξης στην περιοχή ήταν η θετική πορεία της Ελλάδας, παρά το 
γεμάτο προκλήσεις μακροοικονομικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των εντατικών εμπορικών ενεργειών 
μας, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Γερμανίας και η ανερχόμενη πορεία της Αγγλίας με τη σταδιακή 
εισαγωγή των προϊόντων και στις οργανωμένες αλυσίδες.     
 
Στην περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), το 2017 παρατηρείται ανάκαμψη στις 
πωλήσεις με αύξηση κατά €4,0 εκατ. σε σύγκριση με πέρυσι,. καθώς και ελαφριά βελτίωση του EBITDA. 
Η αύξηση των πωλήσεων προήρθε κυρίως από την εφαρμογή νέου σχεδιασμού των προωθητικών 
ενεργειών αλλά και το λανσάρισμα του croissant Chipicao στην κατηγορία mini croissant και ατομικό, 
που ενίσχυσαν σημαντικά τη θέση μας στην αγορά.  
 
Η δραστηριότητα στην Τουρκία συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις. Η σημαντική υποτίμηση του 
τοπικού νομίσματος καθώς και η ρευστή πολιτική και μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, καθιστούν 
δύσκολη την ανεύρεση λύσεων για τη βελτίωση των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων. Έχοντας ως 
στόχο την βελτίωση των μεγεθών της, εντός του 2017 ξεκίνησαν εξαγωγές προς τρίτες χώρες, 
απορροφώντας έτσι σταθερά κόστη λειτουργίας του εργοστασίου και μειώνοντας τις ζημιές.   
   
Το Μάιο του 2017, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Oμίλου Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ μετά από μία διετή περίοδο 
διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες. Η εταιρεία αυτή είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλλαντικών στην Ελλάδα. Η Διοίκηση προχώρησε στην εξαγορά της 
εταιρείας, έχοντας ως κριτήριο τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η εν λόγω εταιρεία, έχοντας 
προχωρήσει σε επιτυχημένη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου ΝΙΚΑΣ. Η Διοίκηση της 
ΝΙΚΑΣ βρίσκεται στη διαδικασία βελτίωσης των υφιστάμενων λειτουργιών της (π.χ. δίκτυο διανομής), 
που θα συμβάλλει σταδιακά στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων της. Το Σεπτέμβριο του 2017, 
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λανσαρίστηκε μία νέα σειρά προϊόντων με βάση το φρέσκο κοτόπουλο σε συνεργασία με την εταιρεία 
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες παραγωγής κοτόπουλου στην 
Ελλάδα.   
 
Το Μάρτιο του 2017, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Britannia για την παραγωγή 
και εμπορία κρουασάν στην αγορά της Ινδίας, και υπογράφηκε το Joint Venture Agreement, με ποσοστό 
συμμετοχής της Chipita 40%. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Britannia είναι η μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής μπισκότων και συναφών προϊόντων στην Ινδία, με δεκάδες μονάδες παραγωγής, 
καθώς και με ένα ευρύ δίκτυο διανομής, που καλύπτει  περισσότερα από 4 εκατομμύρια σημεία πώλησης. 
Είμαστε αισιόδοξοι ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει μία σταθερή βάση για την ανάπτυξη της 
δραστηριότητάς μας στην Ινδία, διευρύνοντας σημαντικά τις προοπτικές εξέλιξής μας στη χώρα αυτή. 
Εντός του 1ου τριμήνου του 2018 ξεκίνησε η κατασκευή του εργοστασίου, η οποία εκτιμάται ότι θα 
ξεκινήσει την λειτουργία της στο τέλος του 2018.  
 
Σε επίπεδο συνδεδεμένων εταιρειών και κοινοπραξιών, οι υποτιμήσεις των βασικών νομισμάτων (EGP 
και SAR) αποτέλεσαν τον κύριο λόγο της μείωσης των μεγεθών για το 2017. Η δραστηριότητα της Edita 
το 2017, επηρεάστηκε από τη σημαντική υποτίμηση του νομίσματος που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 
2016. Παρόλα αυτά, η εταιρεία σε τοπικό νόμισμα παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις καθώς και 
αποτελέσματα σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η σημαντική παρουσία της  Edita στην Αίγυπτο και 
η  δυναμική του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της μας κάνει αισιόδοξους ότι τα μεγέθη της εταιρείας 
μεταφρασμένα σε Ευρώ θα ανακάμψουν σταδιακά. 
 
Η κοινοπραξία μας MFI (Σαουδική Αραβία) θα ξεκινήσει την παραγωγή Bake Rolls εντός του 2018, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο  τη δραστηριότητά της στη ευρύτερη περιοχή.  
 
Το Μάιο του 2017 ξεκίνησε η παραγωγή του κρουασάν στην Μαλαισία μέσω της κοινοπραξίας 
Munchy’s. Αυτή η συμφωνία, μας ανοίγει μεγάλες προοπτικές για τη δραστηριοποίησή μας στις 
αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Το Νοέμβριο του 2017, ξεκίνησε επίσης εντός του χρονοδιαγράμματος  
η παραγωγή mini croissant στο Μεξικό μέσω της συνδεδεμένης  εταιρείας CCP Productos.   
 
 
Προσδοκώμενη εξέλιξη του Ομίλου το 2018 
 
Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι μία χρονιά όπου ο Όμιλός μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή 
του πορεία στις επιμέρους αγορές, λόγω της δυνατής γκάμας των προϊόντων σε συνδυασμό με τα 
λανσαρίσματα νέων καινοτόμων προϊόντων (όπως τα Bake Rolls Fruit & Nuts και τα mini biscuits), των 
ισχυρών brands που υποστηρίζονται διαφημιστικά με συνέπεια , των μακροχρόνιων εμπορικών 
συνεργασιών, της γεωγραφικής διασποράς, και του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού. H περιοχή της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), η οποία συνιστά ισχυρή πηγή εσόδων και λειτουργικής 
κερδοφορίας για τον Όμιλο, συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά. Εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις που 
υλοποιηθήκαν την περασμένη χρονιά στην περιοχή σε εργοστασιακούς και αποθηκευτικούς χώρους, όπως 
και στη γραμμή  παραγωγής στην Πολωνία, θα προσφέρουν τις απαραίτητες υποδομές για την 
εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τις πολύ  καλές προοπτικές 
ανάπτυξης των χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως Γερμανία,  Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα επενδύσεων και το 2018, με κύριους άξονες  την Σλοβακία και 
την Πολωνία, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την προσδοκώμενη ανάπτυξη και κερδοφορία τα 
επόμενα χρόνια. 
  
Ειδικότερα στην Σλοβακία, το πλάνο προβλέπει την ανέγερση νέου εργοστασίου με στόχο να τεθεί σε 
λειτουργία το 2020, με δύο γραμμές παραγωγής, για παραγωγή κρουασάν και Bake Rolls. Η κεντρική 
τοποθεσία του στην Ευρώπη, προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης με την 
παράλληλη μείωση των μεταφορικών εξόδων. 
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Μολονότι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο, η Εταιρεία έχει 
αποδείξει την ικανότητά της να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για ανάπτυξη και κερδοφορία. Γι’ 
αυτό έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι και το 2018, θα συνεχιστεί η καλή πορεία της δραστηριότητάς 
μας στην Ελλάδα, έχοντας ως βάση την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των brands μας, τη συνεχή επένδυση 
σε καινοτόμα προϊόντα και την αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής μας.    
 
Στην Ρωσία και την Ουκρανία, οι εταιρείες μας διαθέτουν όλες εκείνες τις δομές και πόρους, που θα τις 
επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η οποία διαφαίνεται 
ότι θα έχει άμεση επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή. Επιπλέον, η συνέχιση των πολύ 
αποδοτικών εμπορικών ενεργειών θα τροφοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη των brand μας. 
 
Πιστεύουμε ότι το 2018, θα αποδειχθεί μία πολύ καλή χρονιά για τις χώρες στις οποίες έχουμε εμπορική 
παρουσία (π.χ. Τσεχία, Βαλτικές Χώρες κ.λπ.) αξιοποιώντας τη δυναμική των αγορών αυτών και την 
αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην προμήθεια των εμπορευμάτων από το εργοστάσιο της Πολωνίας. 
Επιπροσθέτως, θα συνεχιστεί η διαφημιστική και προωθητική υποστήριξη των προϊόντων μας, η οποία 
έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των αγορών αυτών.   
 
Στην Τουρκία, ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει τις δυσκολίες και οι προκλήσεις είναι μεγάλες, λόγω της 
μακροοικονομικής αβεβαιότητας της χώρας, αλλά θα συνεχίσουμε ενεργά τις προσπάθειες μας σε 
εμπορικό επίπεδο για την ανάπτυξη των πωλήσεων τοπικά και εξαγωγικά. 
 
Στην εταιρεία Νίκας, θα συνεχιστεί η αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής  όπως και η βελτίωση των 
συστημάτων πληροφορικής, προσδοκώντας στην βέλτιστη λειτουργία της.   
 
Αναμένουμε μια καλή πορεία των συνδεδεμένων εταιρειών και κοινοπραξιών το 2018, με την έναρξη 
λειτουργίας της γραμμής Bake Rolls στην MFI κατά το 2ο εξάμηνο του 2018, με την 12μηνη λειτουργία 
των εργοστασίων στο Μεξικό και στην Μαλαισία αλλά και με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου 
της Ινδίας προς τα τέλη του 2018.  
 
Θα θέλαμε μία ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες και το προσωπικό  μας, που με την 
αφοσίωση και σκληρή δουλειά συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας. 
 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζεται στις διακυμάνσεις 
των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 
πραγματοποιείται κεντρικά από την Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των απαιτήσεων, υποχρεώσεων, εσόδων, εξόδων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Ομίλου 
προκύπτει από υπάρχουσες ή μελλοντικές ταμιακές ροές (εισαγωγές / εξαγωγές) σε νομίσματα 
διαφορετικού από το βασικό νόμισμα (ευρώ) καθώς και επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού.  
Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται κυρίως με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών 
μέσων. Σε άλλες αγορές όπου και δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ο Όμιλος αξιολογεί τις 
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χρηματοοικονομικές ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας και όπου είναι δυνατόν αντισταθμίζει το 
νόμισμα της χρηματοδότησης με το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται σημαντικά 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και οι χρηματοοικονομικές ροές από τις εργασίες 
του Ομίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς καθώς ο Όμιλος δεν έχει 
σημαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε τράπεζες. Ο Όμιλος εκτίθενται σε 
κίνδυνο επιτοκίου κυρίως αναφορικά με το δανεισμό. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει τον 
Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει τον Όμιλο σε 
κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας από επιτόκια. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων 
και των συμμετοχών παρακολουθείται σε προληπτική βάση. Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος 
μεταβολής επιτοκίων, η Χρηματοοικονομική Διεύθυνση του Ομίλου διαμορφώνει τη σχέση σταθερού-
κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού του σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, τη 
στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Οι 
απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από ευρεία πελατειακή βάση. Στο τέλος της χρήσης ο Όμιλος δεν 
αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικών κινδύνων, για τους οποίους δεν έχουν σχηματιστεί 
αντίστοιχες προβλέψεις. 
 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε συνεχή βάση από όλες τις εταιρείες 
του Ομίλου. Όπου κρίνεται απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος 
διενεργεί προβλέψεις για πελάτες που παρουσιάζουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και διαπραγματεύσιμων τίτλων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και της 
δυνατότητας για το κλείσιμο αυτών των θέσεων όταν αυτό απαιτείται από τη δραστηριότητα ή το έργο. Ο 
Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
με την παρακολούθηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση και πάντα με όσο δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους. 
 
Λειτουργικός κίνδυνος  
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και 
ασφαλιστικών δικλείδων του Ομίλου καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και 
φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Ομίλου ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί 
συνεχούς βάσεως. 
 
Κίνδυνος συμμόρφωσης  
 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας 
από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς 
της πολιτείας.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη 
Διοίκηση του Ομίλου, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζονται από τον Όμιλο. 
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Κίνδυνος απώλειας φήμης 
 
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική, αληθινή ή ψευδή, δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του 
Ομίλου, η οποία μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης, μείωση των εισοδημάτων και 
νομικές αγωγές εναντίον των εταιρειών του Ομίλου.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
μέσω της εποπτείας που ασκείται από τη Διοίκηση του Ομίλου και μέσω άλλων διαδικασιών με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.  
 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση  
 
Ο Όμιλος Chipita δίνει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή σαφών κανόνων λειτουργίας και 
στη θέσπιση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην  Εταιρεία και σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
της Εταιρείας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με στόχους: 
 
• τη διαφάνεια στη διοίκηση 
• την ανεξαρτησία στους τρόπους άσκησης διοίκησης και ελέγχου 
• την επίδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

 
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των οργάνων 
εταιρικής διακυβέρνησης που την συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου, η Επιτροπή Αμοιβών και Διαδοχής και η Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης του Ομίλου. 
 
Στοιχεία και πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 
 
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία, όσον αφορά  θέματα Εργατικά. Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, 
αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών 
ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και  συνεργασίας, 
καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και 
αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, 
πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών.  
 
Αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία στις χώρες όπου 
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου. 
 
Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών & ανάπτυξης 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία, επενδύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, με στόχο την 
ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών. 
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Ο Όμιλος, στην προσπάθειά του για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και στα πλαίσια της πολιτικής 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, 
που συνάδουν με τη φυσιογνωμία και τις αρχές του, με στόχο την ενίσχυση σημαντικών πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, και οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στη 
συνολική ευημερία της κοινωνίας. 
 
Μερίσματα 
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Κατά τη διάρκεια του 2017 η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα.  
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου του 2017, αποφάσισε τη μείωση του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 10.098 χιλιάδων, με μείωση της 
ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά € 0,10. (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σημείωση 28). 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Μέρη  
 
Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, Chipita Α.Ε, τις θυγατρικές και 
τις θυγατρικές αυτών, άμεσες και έμμεσες, τις συγγενείς εταιρείες, τα βασικά μέλη της διοίκησης και 
λοιπά μέρη, όπως περιγράφεται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων. Οι συναλλαγές με 
τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση.  
 
Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου όσον αφορά τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, (συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) ανήλθαν σε € 6.382 χιλιάδες για τον Όμιλο και € 2.334 χιλιάδες για 
την Εταιρεία (2016 € 5.154 χιλιάδες και € 2.420 χιλιάδες για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν δάνεια προς τα μέλη της Διοίκησης. 
 
Ίδιες μετοχές 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Chipita Α.Ε. δεν κατείχε ίδιες μετοχές ενώ η θυγατρική Wiseversa 
Investments Ltd κατείχε 1.127.840 μετοχές της Chipita Α.Ε. ονομαστικής αξίας € 789.488. 
 
Υποκαταστήματα 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υποκαταστήματα. 
 
Μεταγενέστερα Γεγονότα 
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκες στις 3 Απριλίου 2018, οι μέτοχοι 
της Chipita AE έδωσαν την συγκατάθεσή τους σχετικά με:   
 

⁃  τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 100.980.000 σε 99.852.160 
μέσω της ακύρωσης 1.127.840 ιδίων μετοχών, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων 
ανέρχεται σε € 789.488  

⁃  την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 
για το συνολικό ποσό των € 14.978, με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών κατά € 0,15 
εκάστης  

 
Σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, η Εταιρεία, υποχρεούται να λάβει την συγκατάθεση 
των Τραπεζών προκειμένου να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία, ετοίμασε και απέστειλε σχετικό αίτημα στις Τράπεζες στις 28 
Μαρτίου 2018. Η Εταιρεία, δεν τηρούσε τον παραπάνω όρο για την περίοδο από 28 Μαρτίου 2018 έως 
την λήψη της απάντησης της Τράπεζας στις 16 Μαΐου 2018,με την οποία βεβαιώνεται η συγκατάθεση 
των ομολογιούχων στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου.   
 
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2018, η Chipita India Cyprus συμμετείχε στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας νέας κοινοπραξίας στην Ινδία με την επωνυμία Britchip, με ένα 
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ποσό € 2.728. Η πρώτη εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018 με ποσό € 1.380 και η 
δεύτερη στις 3 Απριλίου 2018 με ποσό € 1.348. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, η εταιρεία ΝΙΚΑΣ 
χορήγησε δάνειο σε φυσικό πρόσωπο (μέτοχο σε εταιρεία-πελάτη), μη συμμορφούμενη με την 
αρνητική υποχρέωση του ομολογιακού της δανείου. Στις 24 Μαΐου 2018 η εταιρεία ζήτησε από τους 
ομολογιούχους τη συγκατάθεση και την έγκριση της συναλλαγής αυτής, η οποία αναμένεται να είναι 
θετική. 
 
 
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

 
 

________________________ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  

ΑΤ  AM149535 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
 

  Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

Σημειώσεις 
 1/1 - 

31/12/2017  

 1/1 - 
31/12/2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένα)    
 1/1 - 

31/12/2017  

 1/1 - 
31/12/2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένα)  
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ       
        
Πωλήσεις  7 460.987 402.836  117.883 109.438 
Κόστος πωληθέντων 

 

(258.911) (218.022)  (83.670) (79.758) 
Μικτό κέρδος  202.076 184.814  34.213 29.680 
Έξοδα διάθεσης  (130.387) (124.275)  (29.042) (29.546) 
Έξοδα διοίκησης  (39.893) (35.733)  (22.786) (21.831) 
Καθαρά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  5.326 5.349  23.353 22.186 
Λειτουργικό αποτέλεσμα  37.122 30.155  5.738 489 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 9.702 1.825  44.029 43.287 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (15.964) (14.677)  (11.442) (12.677) 
Αναλογία κερδών/(ζημιάς) συγγενών 
εταιρειών 17 1.283 (58)  - - 
Αναλογία κερδών κοινοπραξιών 18 2.104 4.035  - - 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  34.247 21.280  38.325 31.099 
       
Φόροι εισοδήματος 10 (10.886) (7.082)  (2.975) 843 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  23.361 14.198  35.350 31.942 
       
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11 (7.992) (4.895)  - - 
        
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ  15.369 9.303  35.350 31.942 
        
Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) αναλογούν σε :       
Μετόχους της Εταιρείας:       
Κέρδη χρήσεως από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  24.907 15.801  35.350 31.942 
Ζημίες χρήσεως από διακοπτόμενες 
δραστηριότητες  (7.992) (4.895)  - - 
Κέρδη χρήσεως αναλογούντα στους 
μετόχους της Εταιρείας  16.915 10.906  35.350 31.942 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές:       
Ζημίες χρήσεως από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  (1.546) (1.603)  - - 
Κέρδη/(ζημίες) από διακοπτόμενες 
δραστηριότητες  - -  - - 
Ζημίες χρήσεως αναλογούσες στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές  (1.546) (1.603)  - - 
   15.369 9.303  35.350 31.942 

       
 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης:       
Προσαρμοσμένο EBITDA1 6 68.414 64.042  12.261 8.002 
        

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 

                                                 
1 Το προσαρμοσμένο EBITDA του 2017 είναι μειωμένο κατά τη ζημιά EBITDA ποσού € (1.837) χιλ του 
Ομίλου Νίκα που αφορά την περίοδο 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
 

  Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

Σημειώσεις 
 1/1 - 

31/12/2017  

 1/1 - 
31/12/2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένα)    
 1/1 - 

31/12/2017  

 1/1 - 
31/12/2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένα)  
        
        
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ  15.369 9.303  35.350 31.942 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) που μπορεί να 
μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους:       
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή 
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών 
εταιρειών σε ξένο νόμισμα  (9.034) (7.690)  - - 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) που δεν θα 
μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους:       
Αναλογιστικά κέρδη  31 (514) 45  (364) 54 
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα λοιπά 
συνολικά έσοδα  139 (17)  105 (15) 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από 
φόρους  (9.409) (7.662)  (259) 39 
        
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΧΡΗΣΗΣ  5.961 1.641  35.091 31.981 
        
Τα λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
αναλογούν σε:       
Μετόχους της Εταιρείας:       
Συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  16.436 8.956    
Συνολικά έσοδα από διακοπτόμενες 
δραστηριότητες  (7.992) (4.895)    
Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους 
μετόχους  της Εταιρείας  8.444 4.061    
Μη ελέγχουσες συμμετοχές:       
Συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  (2.483) (2.420)    
Συνολικά έσοδα από διακοπτόμενες 
δραστηριότητες  - -    
Συνολικά έσοδα που αναλογούν στις μη 
ελέγχουσες συμμετοχές  (2.483) (2.420)    
   5.961 1.641    

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ν οικονομικών καταστάσεων  



Chipita A.E. 
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 

  Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 Σημειώσεις 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 (αναπρο-
σαρμοσμένο)  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 (αναπρο-
σαρμοσμένο) 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού       
Ενσώματα πάγια στοιχεία  12 307.283 289.195  95.015 90.418 
Ασώματα πάγια στοιχεία 13 215.626 203.361  202.984 202.836 
Υπεραξία 14 152.446 141.124  9.880 9.880 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 16 - -  298.047 272.347 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 17 38.122 38.667  80 80 
Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 18 33.303 34.431  - - 
Επενδύσεις σε ακίνητα 19 2.352 -  874 899 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης 
αξίας τους μέσω αποτελεσμάτων 20 165 166  164 164 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 21 2.701 8.909  - - 
Λοιπές απαιτήσεις 22 3.344 3.689  350 344 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 23 1.155 915  11.133 17.412 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 10 981 1.636  - - 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού  757.478 722.093  618.527 594.380 

       
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 24 45.355 41.557  12.967 14.348 
Εμπορικές απαιτήσεις 25 79.114 62.008  29.983 27.075 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 26 13.716 17.392  12.238 18.575 
Χρηματικά διαθέσιμα 27 21.970 9.959  3.126 1.215 
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  160.155 130.916  58.314 61.213 

       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  917.633 853.009  676.841 655.593 

  - -    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά       
Μετοχικό κεφάλαιο  28 70.686 80.784  70.686 80.784 
Υπέρ το άρτιο 28 365.826 365.826  365.826 365.826 
Ίδιες μετοχές 28 (5.707) (5.820)  - - 
Αποθεματικό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού  (974) (599)  (848) (589) 
Αποθεματικό μετατροπής συναλλάγματος 28 (42.460) (34.363)  - - 
Λοιπά αποθεματικά 28 265 265  16.340 16.340 
Κέρδη εις νέο/(Σωρευμένες ζημίες)   79.193 62.363  (65.595) (100.945) 
Αναλογούντα Κεφάλαια στους Μετόχους της 
Μητρικής Εταιρείας  466.829 468.456  386.409 361.416 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 29 (5.613) (2.761)  - - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  461.216 465.695  386.409 361.416 

       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Δάνεια 32 186.048 -  152.973 - 
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   106 90  - - 
Επιχορηγήσεις 30 1.726 1.977  1.194 1.340 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 10 63.275 57.301  53.431 51.047 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 31 4.223 3.066  2.780 2.495 
Φορολογικές υποχρεώσεις  6.040 4.255  - - 
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  132 150  114 114 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  261.550 66.839  210.492 54.996 

       
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Εμπορικές υποχρεώσεις 33 64.957 52.886  31.090 31.933 
Δάνεια 32 93.385 239.181  37.280 197.931 
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  36 33  - - 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  4.862 4.516  - - 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις 34 31.627 23.859  11.570 9.317 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  194.867 320.475  79.940 239.181 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   456.417 387.314  290.432 294.177 

       
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   917.633 853.009  676.841 655.593 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Μ

ετοχικό 
κεφάλαιο 

Υ
πέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές 

Α
ποθεματικό 
πρόβλεψ

ης 
αποζημίω

ση 
προσω

πικού 

Α
ποθεματικό 

μετατροπής 
συναλ-

λάγματος 
Λ

οιπά 
αποθεματικά 

Κ
έρδη εις νέο/ 

(Σω
ρευμένες 

ζημίες) 

Α
ναλογούντα 

κεφάλαια στους 
μετόχους της 

μητρικής 
εταιρείας 

Μ
η 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίω

ν 
Κ

εφαλαίω
ν 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (όπω

ς δημοσιεύθηκε) 
89.962 

362.110 
- 

(608) 
(27.490) 

265 
53.570 

477.809 
(195) 

477.614 
Α

νακατατάξεις κονδυλίων (σημείωση 5) 
920 

3.716 
(4.636) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
Υ

ιοθέτηση ΔΠ
Χ

Α
 9 και επίδραση άλλων διορθώσεων 

- 
- 

- 
(19) 

- 
- 

(2.113) 
(2.132) 

(146) 
(2.278) 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (αναπροσαρμοσμένο) 

90.882 
365.826 

(4.636) 
(627) 

(27.490) 
265 

51.457 
475.677 

(341) 
475.336 

Μ
εταβολές Ιδίω

ν Κ
εφαλαίω

ν χρήσεω
ς: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
(10.098) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(10.098) 
- 

(10.098) 
Π

ώληση ιδίων μετοχών 
 

 
(1.184) 

- 
- 

- 
- 

(1.184) 
- 

(1.184) 
Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρείας 

(10.098) 
- 

(1.184) 
- 

- 
- 

- 
(11.282) 

- 
(11.282) 

Κ
έρδη / (Ζημίες) χρήσης 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10.906 
10.906 

(1.603) 
9.303 

Λ
οιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεως, μετά από 

φόρους 
- 

- 
- 

28 
(6.873) 

- 
- 

(6.845) 
(817) 

(7.662) 
Συγκεντρω

τικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεω
ς 

- 
- 

- 
28 

(6.873) 
- 

10.906 
4.061 

(2.420) 
1.641 

Υ
πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (αναπροσαρμοσμένο) 

80.784 
365.826 

(5.820) 
(599) 

(34.363) 
265 

62.363 
468.456 

(2.761) 
465.695 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 (αναπροσαρμοσμένο) 

80.784 
365.826 

(5.820) 
(599) 

(34.363) 
265 

62.363 
468.456 

(2.761) 
465.695 

Μ
εταβολές Ιδίω

ν Κ
εφαλαίω

ν χρήσεω
ς: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
(10.098) 

- 
(9) 

- 
- 

- 
(86) 

(10.193) 
- 

(10.193) 
Π

ώληση ιδίων μετοχών 
- 

- 
122 

- 
- 

- 
- 

122 
- 

122 
Εξαγορά θυγατρικής 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(132) 
(132) 

Π
ώληση θυγατρικής 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(236) 
(236) 

Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρείας 
(10.098) 

- 
113 

- 
- 

- 
(86) 

(10.071) 
(368) 

(10.439) 
Κ

έρδη / (Ζημίες) χρήσεως 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
16.915 

16.915 
(1.546) 

15.369 
Λ

οιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεως, μετά από 
φόρους 

- 
- 

- 
(375) 

(8.097) 
- 

- 
(8.472) 

(937) 
(9.409) 

Συγκεντρω
τικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεω

ς 
- 

- 
- 

(375) 
(8.097) 

- 
16.915 

8.443 
(2.483) 

5.960 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
70.686 

365.826 
(5.707) 

(974) 
(42.460) 

265 
79.192 

466.828 
(5.612) 

461.216 

   
Ο

ι συνοδευτικές σημειώ
σεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τω

ν οικονομικώ
ν καταστάσεω

ν 
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 31 ΔΕΚ
ΕΜ

ΒΡΙΟ
Υ

 2017 
 ΕΤΑ

ΙΡΕΙΑ
 

 
Μ

ετοχικό 
κεφάλαιο 

Υ
πέρ το 
άρτιο 

Α
ποθεματικό 
πρόβλεψ

ης 
αποζημίω

σης 
προσω

πικού 
Λ

οιπά 
αποθεματικά 

Κ
έρδη εις νέο/ 

(Σω
ρευμένες 

ζημίες) 
Σύνολο Ιδίω

ν 
Κ

εφαλαίω
ν 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (όπω
ς δημοσιεύθηκε) 

90.882 
365.826 

(628) 
16.340 

(132.478) 
339.942 

Υ
ιοθέτηση ΔΠ

Χ
Α

 9 
- 

- 
- 

- 
(409) 

(409) 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (αναπροσαρμοσμένο) 
90.882 

365.826 
(628) 

16.340 
(132.887) 

339.533 
Μ

εταβολές Ιδίω
ν Κ

εφαλαίω
ν χρήσης: 

 
 

 
 

 
 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
(10.098) 

- 
- 

- 
- 

(10.098) 
Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρείας 

(10.098) 
- 

- 
- 

- 
(10.098) 

 
 

 
 

 
 

 
Κ

έρδη  χρήσης 
- 

- 
- 

- 
31.942 

31.942 
Λ

οιπά συνολικά έσοδα χρήσεως, μετά από φόρους 
- 

- 
39 

- 
- 

39 
Συγκεντρω

τικά συνολικά έσοδα χρήσεω
ς 

- 
- 

39 
- 

31.942 
31.981 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (αναπροσαρμοσμένο) 
80.784 

365.826 
(589) 

16.340 
(100.945) 

361.416 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 (αναπροσαρμοσμένο) 
80.784 

365.826 
(589) 

16.340 
(100.945) 

361.416 
  

 
 

 
 

 
 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
(10.098) 

- 
- 

- 
- 

(10.098) 
Συναλλαγές με μετόχους της Εταιρείας 

(10.098) 
- 

- 
- 

- 
(10.098) 

 
 

 
 

 
 

 
Κ

έρδη χρήσης 
- 

- 
- 

- 
35.350 

35.350 
Λ

οιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεως, μετά από φόρους 
- 

- 
(259) 

- 
- 

(259) 
Συγκεντρω

τικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσεω
ς 

- 
- 

(259) 
- 

35.350 
35.091 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
70.686 

365.826 
(848) 

16.340 
(65.595) 

386.409 
 

 
Ο

ι συνοδευτικές σημειώ
σεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τω

ν οικονομικώ
ν καταστάσεω

ν 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016  
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους  15.369 9.303  35.350 31.942 
Προσαρμογές για:      
Φόροι εισοδήματος 10.886 7.082  2.975 (843) 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών  στοιχείων 21.582 18.992  6.234 5.725 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών  στοιχείων 637 765  289 302 
Λοιπές προβλέψεις 36 290  - 22 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - 1.811  20 1.571 
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 36 60  (14) 6 
Πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (2) 188  69 93 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (57) (134)  (148) - 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  (857) (1.822)  (1) (42) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  15.838 14.633  11.442 12.596 
(Ζημιές) / Κέρδη από αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και από την τροποποίηση μακροπρόθεσμων 
δανείων (8.718) 79  (8.684) 79 
Έσοδα από μερίσματα - -  (35.344) (43.242) 
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (100) 16  (75) (13) 
Ζημιές από διακοπτόμενες δραστηριότητες 4.166 127  - - 
(Κέρδη) / Ζημίες από συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες (1.283) 58  - - 
Κέρδη από συμμετοχές σε κοινοπραξίες (2.104) (4.035)  - - 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (251) (294)  (146) (154) 
Λοιπά μη ταμειακά στοιχεία (755) 3  395 248 
 54.423 47.122  12.362 8.290 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης      
(Αύξηση)/ Μείωση σε:      
Αποθέματα (1.934) (5.390)  1.394 (3.823) 
Απαιτήσεις 5.810 (6.517)  3.256 (7.947) 
Αύξηση/( Μείωση) σε:      
Υποχρεώσεις (πλην δανεισμού) 3.529 219  (616) 3.049 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 61.828 35.434  16.396 (431) 
Μείον:      
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος (7.585) (7.522)  (230) (482) 
Καταβληθέντες τόκοι (14.676) (16.530)  (10.896) (15.099) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 39.567 11.382  5.270 (16.012) 
      
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (33.049) (35.242)  (13.106) (12.132) 
Πληρωμές για απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων (207) (129)  (13) (2) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 4.459 270  10,234 1,229 
Τόκοι εισπραχθέντες 110 88  - 249 
Πληρωμές για εξαγορά θυγατρικών (15.894) -  - - 
Εισπράξεις από πώληση συγγενών εταιρειών (309) (6.466)  1 1 
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - -  25.700 - 
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού 2.532 -  - - 
Εισπράξεις δανείων χορηγηθέντων σε θυγατρικές εταιρείες - -  - 5.600 
Μερίσματα εισπραχθέντα 2.065 2.724  35.340 43.234 
Πωλήσεις/(αγορές) χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού 174 (470)  - (470) 
Έσοδα από πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού - 3.732  - 3.732 
Είσπραξη προκαταβολής για αγορά χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων  - 2.142  - 2.142 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (40.119) (33.351)  6.756 43.582 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017 (συνέχεια) 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016  
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών - 4.800  - - 
Πληρωμές για απόκτηση ιδίων μετοχών - (5.989)  - - 
Δάνεια αναληφθέντα 50.181 223.566  20.000 200.000 
Αποπληρωμή δανεισμού (27.412) (222.237)  (20.000) (221.750) 
Αύξηση μακροπρόθεσμης υποχρέωσης για 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις 16 -  - - 
Αύξηση βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης για 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις 3 -  - - 
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (10.115) (10.028)  (10.115) (10.137) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 12.673 (9.888)  (10.115) (31.887) 
      
Επίδραση μεταβολών συναλλαγματικών ισοτιμιών στα 
ταμειακά διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα (110) (681)  - - 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 12.121 (31.857)  1.911 (4.317) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 9.959 42.497  1.215 5.532 
      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 21.970 9.959  3.126 1.215 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η "Chipita Α.Ε." (εφεξής «η Εταιρεία») είναι μία ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία 
(Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 009110001000). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί του 12ου 
χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Chipita A.E. και των θυγατρικών της, είναι η παραγωγή και η εμπορία προ-
συσκευασμένων snacks με βάση το αλεύρι και προϊόντων σοκολατοποιίας. Tο όραμα του Ομίλου είναι 
να διατηρήσει ηγετική θέση σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του με καινοτόμα προϊόντα 
μοναδικής ποιότητας που παράγονται με υψηλές προδιαγραφές και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Τα 
επώνυμα προϊόντα του Ομίλου, στις αγορές που επιχειρεί υποστηρίζονται συστηματικά με διαφήμιση 
και προώθηση. 
.   
 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Το ιστορικό κόστος γενικά βασίζεται στην εύλογη αξία του τιμήματος που καταβάλλεται για την 
απόκτησή των αγαθών και υπηρεσιών. 
 
Η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας 
υποχρέωσης, μεταξύ μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία 
επιμέτρησης, ανεξάρτητα από το αν αυτή η τιμή είναι άμεσα παρατηρήσιμη ή εάν υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο αποτίμησης.  
 
Επιπρόσθετα, για σκοπούς απεικόνισης στις οικονομικές καταστάσεις, οι επιμετρήσεις εύλογης αξίας 
κατηγοριοποιούνται ως επίπεδο 1, 2 ή 3, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση είναι παρατηρήσιμα αλλά και τη σημαντικότητα των δεδομένων 
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
Επίπεδο 1:  τα δεδομένα είναι διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Επίπεδο 2: τα δεδομένα, χωρίς να είναι διαπραγματεύσιμες τιμές του Επιπέδου 1, είναι άμεσα ή έμμεσα 

παρατηρήσιμα σε σχέση με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
Επίπεδο 3:  τα δεδομένα, δεν βασίζονται σε στοιχεία που προσδιορίζονται εύκολα στις αγορές. 
 
Οι συνημμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Chipita AE την 16 Ιουλίου 2018. 
Σημειώνεται ότι οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 
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2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των συνημμένων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι εξής:  
 
α) Βάση ενοποίησης:  
 
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας, των εταιρειών που ελέγχονται από την Εταιρεία και των θυγατρικών της. 
Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Εταιρεία:  
 
✓ έχει επιρροή στην εκδότρια 
✓ εκτίθεται ή έχει δικαιώματα, σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή της στην εκδότρια, και  
✓ έχει την δυνατότητα να ασκήσει την επιρροή της για να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις.  
 
Η Εταιρεία επανεξετάζει την άσκηση ή μη του ελέγχου στις επενδύσεις της, εάν τα δεδομένα και οι 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία του ελέγχου 
που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που αποκτάται ο ουσιαστικός έλεγχος από τη μητρική 
και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου. 
 
Ενδοεταιρικές συναλλαγές, ενδοεταιρικά υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα ενδοομιλικά κέρδη ή 
ζημιές έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπου ήταν 
απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών επιχειρήσεων έχουν αναπροσαρμοστεί για να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μία πλήρης 
κατάσταση των ενοποιούμενων θυγατρικών μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής και δικαιώματα 
ψήφου παρέχεται στη σημείωση 15. 
 

 Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται την ίδια ημερομηνία με αυτή της 
μητρικής εταιρείας. 
 
β) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (ς ατομικές οικονομικές καταστάσεις):  

 
Οι επενδύσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας που κατανεμήθηκε στις συμμετοχές, ως αποτέλεσμα της 
συγχώνευσης) μετά την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. 
 
γ) Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες: 

 
i. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:  

 
Συγγενής είναι μια εταιρεία επί της οποίας ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή. Σημαντική επιρροή είναι 
η δυνατότητα να συμμετέχει  στις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις του εκδότη αλλά δεν ασκεί 
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο σε αυτές τις πολιτικές.   
 
Μια κοινοπραξία είναι ένας κοινός διακανονισμός βάσει του οποίου τα μέρη που έχουν από κοινού 
έλεγχο, έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας. Από κοινού έλεγχος είναι 
η συμβατικώς συμφωνηθείσα κατανομή του ελέγχου επί μιας κοινοπραξίας, ο οποίος υπάρχει μόνο όταν 
οι αποφάσεις σχετικά με τις συναφείς δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών 
που μοιράζονται τον έλεγχο. 
 
Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συγγενών ή κοινοπραξιών 
ενσωματώνονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 
εκτός αν η επένδυση, ή ένα τμήμα αυτής, έχει ταξινομηθεί ως διαθέσιμη προς πώληση, οπότε 
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λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, μια επένδυση σε 
συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία αναγνωρίζεται αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 
στο κόστος και προσαρμόζεται μετέπειτα για να αναγνωρίσει την αναλογία του Ομίλου στα κέρδη ή τις 
ζημιές και στα λοιπά συνολικά έσοδα της συγγενούς ή της κοινοπραξίας. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου 
στις ζημίες μίας συγγενούς ή κοινοπραξίας υπερβαίνει την επένδυση του Ομίλου στην εν λόγω συγγενή 
εταιρεία ή στην κοινοπραξία, ο Όμιλος παύει να αναγνωρίζει την αναλογία του στις περαιτέρω ζημίες. 
Αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές μόνο στο βαθμό που ο Όμιλος έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς ή της κοινοπραξίας. 
 
Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει την αναλογία του επί των κερδών ή ζημιών από τη συγγενή εταιρεία ή την 
κοινοπραξία που προκύπτουν από την αγορά στοιχείων ενεργητικού από τον Όμιλο από την συγγενή 
εταιρεία ή την κοινοπραξία έως ότου διαθέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σε ένα τρίτο μέρος. Ωστόσο, εάν 
η ζημία που προκύπτει από τη συναλλαγή καταδεικνύει ότι υπάρχει μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή μια ζημία απομείωσης, η ζημία αυτή 
αναγνωρίζεται άμεσα. 
 
Οι αρχές του ΔΠΧΑ 9 – «Χρηματοοικονομικά μέσα» εφαρμόζονται για να καθοριστεί κατά πόσον είναι 
αναγκαίο να αναγνωρισθεί τυχόν ζημία απομείωσης αναφορικά με την καθαρή επένδυση του Ομίλου στην 
συγγενή εταιρεία ή την κοινοπραξία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ολόκληρη η λογιστική αξία της 
επένδυσης (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 – 
«Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», ως ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο , συγκρίνοντας 
το ανακτήσιμο ποσό της (την υψηλότερη μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον τα 
έξοδα πώλησης) με τη λογιστική αξία του. Κάθε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται ως μέρος της 
λογιστικής αξίας της επένδυσης. Κάθε αναστροφή αυτής της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 36, στο βαθμό που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης αυξηθεί μελλοντικά. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις των συγγενών επιχειρήσεων καταρτίζονται για την ίδια ημερομηνία 
αναφοράς με αυτή της μητρικής εταιρείας . 
 
ii. Ατομικές οικονομικές καταστάσεις:  

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας των επενδύσεων, ως αποτέλεσμα 
της συγχώνευσης) μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.  

 
 
δ) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων:  

 
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Chipita AE, των Ελληνικών θυγατρικών της και των 
θυγατρικών της σε ξένες χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, είναι το 
Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού, όλα τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε 
άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
 
Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση τέλους χρήσεως σε ξένα νομίσματα 
απεικονίζονται στη συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πληρούν 
τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών που απεικονίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Το νόμισμα λειτουργίας των ξένων θυγατρικών του Ομίλου σε χώρες που δεν αποτελούν μέρος της 
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης είναι το επίσημο νόμισμα της εκάστοτε χώρας όπου κάθε θυγατρική 
λειτουργεί. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλα τα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής 
θέσης αυτών των θυγατρικών μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται σε ευρώ σε μηνιαία βάση, 
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χρησιμοποιώντας τη μέση τιμή συναλλάγματος που ίσχυε κατά το μήνα αυτό. Η σωρευμένη διαφορά που 
προκύπτει από την ανωτέρω μετατροπή καταχωρείται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο στοιχείο των ιδίων 
κεφαλαίων μέχρι την πώληση ή την αποαναγνώριση μιας θυγατρικής, κοινοπραξίας ή συγγενούς εταιρείας 
στην οποία περίπτωση αυτή μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
ε) Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας):  
 
Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή τα οποία αποκτώνται ξεχωριστά ( κυρίως λογισμικό) 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και αναγνωρίστηκαν 
ξεχωριστά από την υπεραξία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της 
απόκτησης (το οποίο θεωρείται ως το κόστος τους). Μετά την αρχική αναγνώριση , τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων απεικονίζονται στο κόστος μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης στην ίδια βάση όπως και τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά.  
 
Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για 
απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή αναθεωρούνται ετησίως, προκειμένου να 
εκτιμηθεί εάν οι περιστάσεις και οι συνθήκες που καθορίζουν την ωφέλιμη ζωή τους ως απεριόριστη 
εξακολουθούν να ισχύουν.  
 
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 
με συντελεστές που αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή τους. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι 
οι εξής : 
 

Κατηγορία Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων  Ωφέλιμη Ζωή  
Λογισμικό  3-5 χρόνια 
Άδειες  Περίοδος Σύμβασης 
Σήματα: 7Days, Molto, Finetti   Απεριόριστη 
Λοιπά εμπορικά σήματα  5 χρόνια 

 
στ) Κόστη έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων:  

 
Τα κόστη έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Οι δαπάνες ανάπτυξης 
πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη προϊόντων. Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την 
ανάπτυξη ενός επιμέρους έργου αναγνωρίζονται στα ασώματα πάγια στοιχεία μόνο όταν πληρούνται οι 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». 
 
ζ) Αναγνώριση Εσόδου:  

 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει κυρίως έσοδα από την πώληση προϊόντων. Τα έσοδα προσμετρόνται με βάση το 
τίμημα που ορίζεται στη σύμβαση με τον πελάτη. Τα έσοδα μειώνονται κατά το ποσό των επιστροφών, 
εκπτώσεων και άλλων παροχών. Τα έσοδα από την πώληση προϊόντων αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος 
μεταβιβάζεται στον πελάτη, το οποίο είναι να έχουν αποσταλεί τα προϊόντα στον πελάτη. Η απαίτηση 
αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα του τιμήματος καθίσταται οριστικό χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης. 
 
Πώληση αγαθών: 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και οι τίτλοι έχουν 
μεταβιβασθεί, οπότε πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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✓ ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους σημαντικούς κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας των αγαθών  
✓ ο Όμιλος δεν διατηρεί διοικητική εμπλοκή στη διαχείριση στο βαθμό που συνήθως σχετίζεται με 

την κυριότητα, ούτε ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί των πωληθέντων αγαθών 
✓ το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 
✓ είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στον 

Όμιλο και  
✓ οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με τη 

συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 
 
Τόκοι: 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης την οποία αφορούν. 
 
Μερίσματα: 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψής τους έχει εγκριθεί από τα 
αρμόδια όργανα των εταιρειών που το διανέμουν. 

 
η) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  

 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση.  
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους. Σημαντικές 
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές παρατείνουν την 
ωφέλιμη ζωή του, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των 
αντίστοιχων παγίων. 
 
Ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των 
σωρευμένων αποσβέσεων) αποαναγνωρίζεται κατά την πώληση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Κάθε 
κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη και 
ατομική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά τη χρήση εντός της οποίας αποαναγνωρίστηκε. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις 
σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των αντίστοιχων παγίων. 
 
Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, έχει ως εξής: 
 

Κατηγορίες Ωφέλιμη Ζωή 
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων 20 - 50 χρόνια 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 6 - 20 χρόνια 
Μεταφορικά μέσα 5 - 9 χρόνια 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 - 12 χρόνια 

 
θ) Επενδύσεις σε ακίνητα για εκμετάλλευση: 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα για εκμετάλλευση, αφορούν ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό τα έσοδα από 
ενοίκια και/ή την κεφαλαιακή ανατίμηση. Η Εταιρεία επιμετρά τις επενδύσεις σε ακίνητα στο ιστορικό 
κόστος μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις. Ο Όμιλος επιμετρά τις επενδύσεις σε ακίνητα στην 
εύλογη αξία. Κέρδη και ζημιές από την μεταβολή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προέκυψαν.  
 
ι) Συνενώσεις επιχειρήσεων και μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας:  



Chipita A.E. 
Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

28 | P a g e  
 

 
Η εξαγορά των επιχειρήσεων λογίζεται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα σε 
μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται στην εύλογη αξία του, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα, 
κατά την ημερομηνία απόκτησης,  των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται 
από τον Όμιλο, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον Όμιλο προς τους προηγούμενους 
ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που εκδίδονται από τον Όμιλο ως 
αντάλλαγμα για τον έλεγχο της αποκτώμενης επιχείρησης. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα 
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων των προγενέστερα μη αναγνωρισμένων 
ασώματων περιουσιακών στοιχείων) και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία τους. 
 
Σε περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης επιχείρησης, η διαφορά αναγνωρίζεται ως αρνητική 
υπεραξία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Όταν ο Όμιλος αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες (εξαγορά των 
δικαιωμάτων μειοψηφίας) η συνολική διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογίας των 
δικαιωμάτων μειοψηφίας που αποκτώνται (υπεραξία ή αρνητική υπεραξία) αναγνωρίζεται απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια επειδή θεωρείται ως συναλλαγή μεταξύ μετόχων (entity concept method), εκτός από 
την περίπτωση κατά την οποία μια πρόσθετη απόκτηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας θεωρείται ως 
σταδιακή απόκτηση. Ομοίως, όταν πωλούνται μη ελέγχουσες συμμετοχές (χωρίς απώλεια του ελέγχου 
της θυγατρικής) τότε τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
ια) Υπεραξία: 
 
Η υπεραξία που προκύπτει από συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται αρχικά στο κόστος που είναι η 
διαφορά μεταξύ του κόστους της συνένωσης επιχειρήσεων και της αναλογίας του Ομίλου στην καθαρή 
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις τυχόν 
σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Η υπεραξία δεν αποσβένεται , αλλά εξετάζεται για απομείωση σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα 
ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει απομειωθεί . Για τους σκοπούς 
του ελέγχου απομείωσης η υπεραξία κατανέμεται σε κάθε μία από τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών, ή τις ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να έχουν οφέλη από την 
συνένωση. Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού της ομάδας των μονάδων 
δημιουργίας ταμειακών ροών, με την οποία σχετίζεται η υπεραξία. 
 
Όταν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών ή της ομάδας μονάδων δημιουργίας 
ταμιακών ροών είναι μικρότερο από τη λογιστική της αξία, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης. 
 
Όπου η υπεραξία αποτελεί τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και τμήμα λειτουργίας 
αυτής της μονάδας διατεθεί, η υπεραξία που σχετίζεται με τη λειτουργία που διατίθεται 
συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία της μονάδας κατά τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημίας 
από την εκποίηση του τμήματος. Η υπεραξία που εκποιείται σε αυτήν την περίπτωση αποτιμάται βάσει 
των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και το τμήμα της μονάδας δημιουργίας ταμειακών 
ροών που διατηρήθηκε. 
 
ιβ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού:  
 

i) Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία:  
 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, ο Όμιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και 
άυλων περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά 
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στοιχεία έχουν υποστεί ζημιές απομείωσης. Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο 
ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για να προσδιοριστεί η έκταση της ζημίας απομείωσης 
(αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επιμέρους περιουσιακού 
στοιχείου, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην 
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Όταν μπορεί να προσδιοριστεί μια λογική και σταθερή βάση 
για την κατανομή, τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, κατανέμονται σε μεμονωμένες μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών, ή αλλιώς κατανέμονται στην μικρότερη ομάδα μονάδων δημιουργίας 
ταμειακών ροών για την οποία μπορεί να προσδιοριστεί μια λογική και σταθερή κατανομή.  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν 
είναι ακόμη διαθέσιμα προς χρήση ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση και 
όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό είναι το υψηλότερο μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα διάθεσης και 
της αξίας λόγω χρήσης. Κατά την εκτίμηση της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές 
χρηματορροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 
αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το πάγιο για το οποίο οι εκτιμήσεις των 
μελλοντικών ταμειακών ροών δεν έχουν προσαρμοστεί.  
 
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) 
εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό 
αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο επιμετράται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
ζημιά απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μία μείωση αναπροσαρμογής. 
 
Όταν μία ζημιά απομείωσης μεταγενέστερα αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη 
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν καμία ζημία απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί για 
το περιουσιακό στοιχείο (ή τη μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα προηγούμενα έτη. Η 
αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
ii)   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  
 
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κάθε πιθανή ένδειξη αναφορικά με το κατά 
πόσον ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον 
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος ή σύμφωνα με 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις), στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβέσιμο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις), διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και παράγωγα. 
 
Η ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες προσδιορίζεται με τον 
ίδιο τρόπο όπως στα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η ανακτήσιμη αξία των λοιπών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται, προκειμένου να διενεργηθούν οι 
σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
χρηματορροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του 
εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
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χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα 
ενοποιημένα και ατομικά αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Όταν μια ζημιά απομείωσης αναστρέφεται μεταγενέστερα, η λογιστική αξία του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό του. Το 
ανακτήσιμο ποσό δε μπορεί να υπερβεί την αξία του περιουσιακού στοιχείου πριν την αναγνώριση 
της απομείωσης. Η ανατροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 
ιγ) Αποθέματα:  
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος 
των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει την αξία κτήσης προσαυξημένη με κάθε είδους 
δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φτάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους και 
αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα στην  κανονική 
λειτουργική ικανότητα, απαλλασσόμενα από τα κόστη δανεισμού) και τη συσκευασία. Το κόστος των 
πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου του σταθμικού μέσου 
όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή 
πώλησης στην κανονική λειτουργία του Ομίλου, μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους 
και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων 
υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης κατά την κανονική λειτουργία. Πρόβλεψη για 
βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  
 
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν ανταλλακτικά τα οποία δεν αναμένεται να αναλωθούν τους επόμενους 
12 μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» τα 
ανταλλακτικά, τα οποία αναμένεται να αναλωθούν εντός του συνήθους κύκλου λειτουργίας και δεν 
εμπίπτουν στον ορισμό των ενσώματων παγίων σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, ταξινομούνται στα αποθέματα. 
 
ιδ) Λογαριασμοί απαιτήσεων (Επί πιστώσει και άμεσα εισπρακτέοι):  
 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από 
προβλέψεις για τυχόν μη εισπράξιμα υπόλοιπα, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων 
αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
 
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές 
βασίζονται στο ύψος των συναλλαγών του πελάτη με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 
πληροφοριών. Γενικώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους και με 
αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης ενενήντα ημέρες από την μέρα αποστολής των εμπορευμάτων. 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι εκτιμώμενες μη εισπράξιμες απαιτήσεις εκτιμώνται κατά 
περίπτωση για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης απομείωσης.  
 
Επιπλέον, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει για τις εμπορικές απαιτήσεις το μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 9 και έχει συμπεριλάβει την επίδραση αυτών στην τελική 
εκτίμηση της πρόβλεψης επισφάλειας. 
 
Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στο αντίστοιχο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να διαγράφονται επισφαλείς απαιτήσεις μόνο όταν 
εξαντληθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι είσπραξης (συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων). 
 
ιε) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:  
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
ΔΠΧΑ 9, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις παρακάτω 
τρεις κατηγορίες: 
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❖ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος τους 
❖ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία με μεταβολές αυτής μέσω 

αποτελεσμάτων 
❖ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία με μεταβολές αυτής μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους, πλέον των άμεσων εξόδων συναλλαγής, σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι αγορές και οι 
πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο. 

 
Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική 
αναγνώριση και όποτε επιτρέπεται και είναι ορθό, επανεξετάζει αυτή την κατηγοριοποίηση περιοδικά. 

 
(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος τους  

 
Το περιουσιακό στοιχείο αρχικά επιμετράται στην αρχική του αξία μειούμενο με τις αποπληρωμές, 
συν ή μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις των όποιων διαφορών μεταξύ της αρχικής και της τελικής 
αξίας και όποιας απομείωσης. Το έσοδο τόκων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Μεταβολές της εύλογης αξίας 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχεία αποαναγνωρίζεται ή 
ανακατατάσσεται σε άλλη κατηγορία. 

 
(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
είτε όταν αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον ή όταν εντάσσονται 
στην κατηγορία αυτή. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
(iii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία με μεταβολές αυτής μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων: 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποαναγνωρίζονται ή απομειώνονται, 
καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 
ιστ) Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων:  
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή 
κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας 
ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) αποαναγνωρίζονται όταν τα 
δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών από το στοιχείο έχουν εκπνεύσει ή μεταφερθεί. 

 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 
αποαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην 
περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο 
δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε αποαναγνωρίζεται η 
αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα 
αντίστοιχα ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 
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ιζ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:  
 
 Ο Όμιλος θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με 

αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ή λιγότερο, ως ταμειακά ισοδύναμα.  
 
 Όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται 

από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
όπως ορίστηκαν ανωτέρω. 

 
ιη) Τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια:  
 
Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογη αξία του ληφθέντος ποσού μείον τα άμεσα έξοδα 
της συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
 
ιθ) Κόστος δανεισμού:  

 
Όλα τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποιούνται. Ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τα κριτήρια είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απαιτεί ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα για να γίνει διαθέσιμο για χρήση ή πώληση. Η κεφαλαιοποίηση του 
κόστους δανεισμού παύει την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου απόκτησης, κατασκευής ή 
παραγωγής και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση. Τα κόστη δανεισμού 
αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 
 
κ) Παροχές στο προσωπικό:  
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των 
μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος του έτους, με βάση τα δικαιώματα 
παροχών των εργαζομένων κατά τη συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση 
τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη Σημείωση 31 και καθορίζονται 
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(Projected Unit Credit Method) με αναλογιστικές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε 
ετήσιας περιόδου αναφοράς. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο 
κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες ενοποιημένες και ατομικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά το έτος, τους τόκους 
επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 
προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα οφέλη 
του προγράμματος κατοχυρώνονται, κατά μέσο όρο.  

 
κα) Φορολογία: 

 
i) Τρέχων φόρος εισοδήματος:  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ατομικών ισολογισμών κάθε 
μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα 
με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες εντός 
των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές του εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε ενοποιούμενης 
εταιρίας, όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, καθώς και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που πιθανόν προκύψουν 
από φορολογικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
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ii) Αναβαλλόμενος φόρος: 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους 
εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιριών 
και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο 
κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι αυτών των 
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογητέων 
περιουσιακών στοιχείων και ζημιών. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία περιόδου αναφοράς 
και μειώνονται στο βαθμό κατά τον οποίο δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων μπορεί να ανακτηθεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση που η απαίτηση θα 
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα διακανονιστεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά  την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

κβ) Μισθώσεις:  
 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταφέρουν στην Εταιρεία ή στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται 
κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου, ή αν αυτή είναι χαμηλότερη, 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Οι πληρωμές των χρηματοδοτικών 
μισθώσεων επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής 
υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα 
κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του παγίου ή της διάρκειας της μίσθωσης.  

 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου στοιχείου, κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών 
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. 

 
κγ) Κρατικές επιχορηγήσεις:  

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που κυρίως σχετίζονται με την επιχορήγηση ενσώματων παγίων στοιχείων 
αναγνωρίζονται αρχικά όταν υπάρχει εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και όλοι οι 
σχετικοί όροι θα τηρηθούν. 
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Όταν η επιχορήγηση αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται σε λογαριασμό 
αναβαλλόμενου εσόδου και μεταφέρεται στην ενοποιημένη και ατομική κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου σε 
ισόποσες ετήσιες δόσεις, έναντι των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων. 
 
Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με στοιχείο δαπάνης, αναγνωρίζεται αφαιρετικά αυτής της δαπάνης  
κατά τη διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης, σε 
συστηματική βάση, με τις δαπάνες που προορίζεται να καλύψει. 
 
κδ) Προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, υποχρεώσεις:  

 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και το ποσό 
της υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται 
να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να 
εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος 
είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 
χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα 
με την υποχρέωση.  

 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες 
και ατομικές οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών 
είναι πιθανή. 
 
κε) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες:  
 
Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) ως διαθέσιμο προς 
πώληση αν η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης αντί μέσω 
συνεχούς χρήσης. 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα 
στοιχείων) ως διαθέσιμο προς πώληση είναι ότι πρέπει να είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην 
παρούσα του κατάσταση υποκείμενο στους συνήθεις και τυπικούς όρους πωλήσεων τέτοιων 
περιουσιακών στοιχείων / ομάδων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή. 
 
Αμέσως πριν από την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων ως 
διακρατούμενα προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμάται με βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση 
ΔΠΧΑ. 

 
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων) που ταξινομούνται 
ως διακρατούμενα προς πώληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση) στη χαμηλότερη αξία 
μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα άμεσα έξοδα διάθεσης, 
και οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Οποιαδήποτε 
πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη αποτίμηση αναγνωρίζεται αλλά όχι για ποσό 
μεγαλύτερο της συσσωρευμένης ζημίας απομείωσης που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί. 
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Όταν ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων) ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση, 
δεν αποσβένεται. 
 
Μια διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρείας η οποία έχει εκποιηθεί ή 
έχει ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο και αντιπροσωπεύει ξεχωριστή 
γραμμή επιχειρηματικής δραστηριότητας  ή γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας. Αποτελεί μέρος ενός 
ενιαίου συντονισμένου σχεδίου για τη διάθεση αυτής της γραμμής ή της περιοχή δραστηριότητας, ή 
είναι μια θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με σκοπό τη μεταπώληση. Το αποτέλεσμα της 
διακοπείσας δραστηριότητας παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
κστ) Μετοχικό κεφάλαιο:  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την ονομαστική αξία των μετοχών της μητρικής εταιρείας που έχουν 
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή 
καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται μετά από φόρους στην καθαρή θέση 
αφαιρετικά από τα ποσά της έκδοσης. 

 
κζ) Ίδιες μετοχές:  
 
Οι ίδιες μετοχές επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως και συμψηφίζονται με το εκδοθέν μετοχικό 
κεφάλαιο. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών, τα σχετικά κονδύλια και 
τα αποτελέσματα της εκάστοτε πράξης / εκκαθάρισης αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

 
κη) Στρογγυλοποιήσεις ποσών στις οικονομικές καταστάσεις 

 
Τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις είναι σε χιλιάδες Ευρώ 
στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη χιλιάδα (τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις).  
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2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)  

 
Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: 
 

Τίτλος 

Ημερομηνία εφαρμογής – 
ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) 1 Ιανουαρίου 2018 
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) Δικαίωμα προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση 1 Ιανουαρίου 2019 
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 1 Ιανουαρίου 2018 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 1 Ιανουαρίου 2019 
ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 1 Ιανουαρίου 2021* 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 1 Ιανουαρίου 2018 
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των παροχών που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 1 Ιανουαρίου 2018 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 
με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια 1 Ιανουαρίου 2018 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός 
προγράμματος 1 Ιανουαρίου 2019* 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 1 Ιανουαρίου 2019* 
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς επενδύσεις σε ακίνητα   1 Ιανουαρίου 2018 
Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2014-2016 – Τροποποίηση στο 
ΔΠΧΑ 1 & ΔΛΠ 28 1 Ιανουαρίου 2018 
Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2015-2017 – Τροποποίηση στο 
ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 & ΔΛΠ 23 1 Ιανουαρίου 2019* 
Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος 1 Ιανουαρίου 2018 
Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος 1 Ιανουαρίου 2019* 

*: Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αποφάσισαν την πρόωρη εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά μέσα» στην κατάρτιση των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Το ΔΠΧΑ 
9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν 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 
καθιερώνει επίσης μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υφιστάμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. 
 
Ο Όμιλος αποφάσισε να εφαρμόσει το νέο πρότυπο αναδρομικά και ως εκ τούτου να αναπροσαρμόσει 
τη συγκριτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της προηγούμενης χρήσης. Η επίπτωση από την 
εφαρμογή αυτή αφορά κυρίως την απομείωση ορισμένων εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. Για τις 
απαιτήσεις αυτές, εφαρμόσθηκε μια απλοποιημένη μέθοδος προκειμένου να υπολογισθούν οι 
πιστωτικές ζημίες οι οποίες αναμένονται να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εν λόγω 
απαιτήσεων, εκτιμώντας τη ζημία που πρόκειται να προκύψει παρά αυτή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, βασίστηκε στην πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των ζημιών από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μείον την 
αναβαλλόμενη φορολογία με αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια της 1 Ιανουαρίου 2016 
(μετά από φόρους) κατά € 488 και € 409 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα. 
 
Επίσης λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, η Chipita ΑΕ αναγνώρισε στα αποτελέσματά 
της για τη χρήση 2017 το κέρδος από την των όρων του ομολογιακού δανείου των € 200 εκατομμυρίων.  
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία αποφάσισαν επίσης την πρόωρη εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα 
από Συμβόλαια με Πελάτες» για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 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 ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία εφάρμοσαν το πρότυπο αναδρομικά γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή της 
συγκριτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρηση της προηγούμενης χρήσης.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία πραγματοποίησαν μία αξιολόγηση στις πηγές εσόδου της, εφαρμόζοντας τα 
πέντε βήματα που περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να 
επηρεάζονται. Η διοίκηση της Εταιρείας κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται 
από μία υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από 
τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. 
Βασιζόμενοι στην αξιολόγηση αυτή, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου 
συνίστανται σε ορισμένες ανακατατάξεις μεταξύ των κονδυλίων πωλήσεων και των λειτουργικών 
εξόδων, χωρίς να υπάρξει μεταβολή στα καθαρά κέρδη χρήσεως και στα ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα, 
οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προέκυψαν μειωμένες σε σύγκριση με αυτές που είχαν 
γνωστοποιηθεί στα αποτελέσματα της χρήσης 2016 και 2017, με ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης, 
κατά € 26.782 και € 34.317 για τον Όμιλο και € 5.144 και € 6.139 για την Εταιρεία αντίστοιχα.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία προέβη σε αξιολόγηση και αποφάσισε να μην εφαρμόσει πρόωρα το ΔΠΧΑ 
16 «Μισθώσεις», το οποίο 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 
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.  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση για την επίδραση του προτύπου στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, υποθέτοντας ότι η εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 16 θα γίνονταν την 1 Ιανουαρίου 2018, η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 
θέσης και στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2018, θα είχε ως εξής: 
 

Κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018    
Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων «Δικαίωμα χρήσης» (ROU) κατά την 1.1.2018  6.143 
Αύξηση της υποχρέωσης από χρηματοοικονομικές μισθώσεις κατά την 1.1.2018  6.143 
Κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018   
Αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (τόκων)  228 
Αύξηση των αποσβέσεων χρήσεως  2.203 
Μείωση του εξόδου μισθωμάτων  (2.332) 
Καθαρή μείωση των αποτελεσμάτων (κέρδους)  99 
Αύξηση του EBITDA  2.332 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία προτίθενται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 16 στην ημερομηνία ενάρξεως 
εφαρμογής του (1 Ιανουαρίου 2019).  
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει 
σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού 
και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και τα 
έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις 
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να 
αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της 
Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.  
 
Οι βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης που αφορούν σε γεγονότα και συνθήκες η εξέλιξη 
των οποίων ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις κατά την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι οι ακόλουθες:  

 
(α)  Έλεγχοι απομείωσης υπεραξίας / ασώματων πάγιων στοιχείων με απεριόριστη 

διάρκεια  ωφέλιμης ζωής 
 

Ο Όμιλος εξετάζει εάν η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια  
ωφέλιμης ζωής έχουν απομειωθεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή πιο συχνά, εάν γεγονότα ή 
αλλαγές στις περιστάσεις υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει απομειωθεί. Αυτό 
απαιτεί τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης (value in use) των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 
ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο 
υπολογισμός της αξίας λόγω χρήσης (value in use) απαιτεί ο Όμιλος να έχει κάνει μια εκτίμηση 
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών και 
των μελλοντικών  εσόδων από τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού (σήματα) και να έχει επιλέξει το 
κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν 
ανατρέξτε στις σημειώσεις 13 και 14.  
 
(β)  Συνενώσεις επιχειρήσεων 

  
 Κατά την αρχική επιμέτρηση, όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις μιας αποκτώμενης εταιρείας, 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους. Για την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων και των παγίων, 
η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με τις αγοραίες αξίες, ωστόσο τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Για περαιτέρω πληροφορίες σε 
σχέση με παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν ανατρέξτε στη σημείωση 14. 
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4. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
συναλλαγές: 
 
α.   Τον Μάιο του 2017, υπεγράφη σύμβαση κοινοπραξίας με την Panovo Alimentaria S. de R.L. de C.V. 
για την σύσταση της CCP Productos, S.A.P.I DE C.V. Η νέα κοινοπραξία θα ασχολείται με την πώληση 
και διανομή συσκευασμένου κρουασάν στο Μεξικό. Ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της 
νέας κοινοπραξίας με το ποσό των € 17, το οποίο αντιπροσωπεύει το 24,5% του αρχικού μετοχικού 
κεφαλαίου της νέας εταιρείας.  
 
β.   Στις 30 Μαΐου 2017, ο Όμιλος Chipita, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π. 
Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., μιας Ελληνικής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή επεξεργασμένου κρέατος. Το μετοχικό κεφάλαιο της Π. 
Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά € 23.272 και ο Όμιλος συμμετείχε με το ποσό των € 21.428 
αποκτώντας τον έλεγχο της εταιρείας.  
 
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος κατείχε μετατρέψιμο σε μετοχές ομολογιακό δάνειο το 
οποίο είχε εκδοθεί από την εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ονομαστικής αξίας € 12 εκατ. και αξίας 
κόστους € 9.450. Η επιλογή της μετατροπής εναπόκειτο στην ευχέρεια των ομολογιούχων, συνεπώς, 
για τον υπολογισμό της υπεραξίας ο Όμιλος άσκησε το δικαίωμα μετατροπής του ομολογιακού δανείου. 
Μετά την μετατροπή η πραγματική συμμετοχή του Ομίλου αυξήθηκε σε 93,36%. 
 
Η συνεισφορά του ομίλου ΝΙΚΑΣ στις ενοποιημένες πωλήσεις, στα καθαρά αποτελέσματα μετά από 
φόρους και στο EBITDA του Ομίλου, για το χρονικό διάστημα από την απόκτηση ελέγχου μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2017, ανέρχεται σε € 25.808, σε € 3.628 ζημίες και σε € 1.837 επίσης ζημίες, αντίστοιχα. Τα 
αντίστοιχα ποσά του ομίλου ΝΙΚΑΣ αν ληφθούν υπόψη για τη διάρκεια όλου του έτους 2017, ανέρχονται 
σε πωλήσεις € 43.310, σε € 15.755 ζημίες και σε € 3.333 EBITDA  ζημιές. Στην περίπτωση που ο Όμιλος 
είχε αποκτήσει τον όμιλο ΝΙΚΑΣ από την 1 Ιανουαρίου 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις, τα καθαρά 
κέρδη και το EBITDA της χρήσης θα ανερχόταν σε € 478,489, σε € 35,488 και σε € 66,919 αντίστοιχα. 
 
Κατά τη διαδικασία της εξαγοράς του ομίλου ΝΙΚΑΣ, ο Όμιλος πραγματοποίησε άσκηση για την 
«Κατανομή του τιμήματος εξαγοράς» αναθέτοντας σχετική μελέτη σε ανεξάρτητους εκτιμητές για την 
εξεύρεση των εύλογων αξιών των μηχανημάτων παραγωγής και του συναφούς εξοπλισμού, καθώς και 
των άυλων στοιχείων που συνεισφέρουν στην εμπορική δραστηριότητα του ομίλου ΝΙΚΑΣ, δηλαδή των 
εμπορικών σημάτων «ΝΙΚΑΣ» και «Κατίκι Δομοκού – Ορεινές Πλαγιές».  
 
Η εκτίμησης της εύλογης αξίας των μηχανημάτων παραγωγής και του συναφούς εξοπλισμού 
διενεργήθηκε από την εταιρεία American Appraisal (Hellas) Limited με ημερομηνία αναφοράς την 31 
Δεκεμβρίου 2017. Η εν λόγω εκτίμηση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο του «Αποσβεσμένου Κόστους 
Αντικατάστασης» και τη μέθοδο των «Συγκριτικών Τιμών Αγοράς». Η συνολική αξία των εκτιμηθέντων 
στοιχείων την ημερομηνία αναφοράς υπολογίσθηκε στο ποσό των € 13.122, και η διαφορά με τη λογιστική 
αξία που αντιστοιχούσε σε αυτά την ημερομηνία εξαγοράς ανήλθε σε € 10.542. Η εύλογη αξία των 
υπολοίπων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία εξαγοράς ήταν ίση με την 
λογιστική τους αξία. 
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Τα εμπορικά σήματα «ΝΙΚΑΣ» και «ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ», κρίθηκαν ότι 
εμπερικλείουν υψηλή αναγνωρισημότητα στην αγορά και επιφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στον 
όμιλο ΝΙΚΑΣ. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών έγινε από την εταιρεία Grant Thornton Ελλάς με 
ημερομηνία αναφοράς την 30 Μαΐου 2017 με βάση τη μέθοδο «Relief-from-Royalty». Η συνολική εύλογη 
αξία των εν λόγω σημάτων υπολογίσθηκε σε € 13.349, αποδιδόμενη κατά € 11.953 στο σήμα «ΝΙΚΑΣ» 
και κατά € 1.396 στο σήμα «ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ». 
 
Οι προσωρινές (λογιστικές) και οι οριστικές αξίες των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν 
από την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’, του τιμήματος 
απόκτησης, της μη ελέγχουσας συμμετοχής και της υπεραξίας που προέκυψε κατά την απόκτηση, 
αναλύονται ως εξής: 

 

 

Λογιστικές 
αξίες της 
30 Μαΐου 

2017 Προσαρμογές 

Επιμετρηθείσες 
εύλογες αξίες 
της 30 Μαΐου 

2017 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Ασώματα πάγια στοιχεία 89 13.349 13.438 
Ενσώματα πάγια στοιχεία  5.544 10.542 16.086 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 3.581  3.581 
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού 2.412  2.412 
Αποθέματα 4.272  4.272 
Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 20.593  20.593 
Χρηματικά διαθέσιμα 8.475  8.475 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 44.966 23.891 68.857 

    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις 14.208  14.208 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 27  27 
Δάνεια – βραχυπρόθεσμα 5.614  5.614 
Δάνεια - μακροπρόθεσμα 20.410  20.410 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 1.295 6.928 8.223 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.646  1.646 
Σύνολο υποχρεώσεων 43.200 6.928 50.128 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 1.766 16.963 18.729 

    
Συνολικό τίμημα εξαγοράς   30.960 
Μείον: Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (132) 
Μείον: Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που εξαγοράστηκαν   (18.729) 
Υπεραξία   12.099 

    
Τακτοποίηση τιμήματος εξαγοράς    
Χρηματικά διαθέσιμα   21.510 
Μετατρέψιμα δάνεια    9.450 
Συνολικό τίμημα   30.960 

    
Ταμειακή εκροή για την εξαγορά:    
Χρηματικά διαθέσιμα που καταβλήθηκαν   21.510 
Ανάληψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τράπεζα 
Eurobank   2.550 
Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εξαγορά   309 
Μείον: χρηματικά διαθέσιμα που αποκτήθηκαν από την εξαγορά   (8.475) 
Καθαρό ποσό εκροής   15.894 
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Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση του ομίλου ΝΙΚΑΣ ανήλθαν σε €309. 
 
Μεταγενέστερα της εξαγοράς, ο όμιλος ΝΙΚΑΣ προέβη στην πώληση της θυγατρικής του «ΔΟΜΟΚΟΣ 
Α.Ε.». Η καθαρή πρόσοδος από τη συναλλαγή ανήλθε σε € 2.532, ποσό το οποίο συνέπεσε με την 
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν πρόκυψε κέρδος ή 
ζημία. 
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5. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στη σημείωση 2.3, η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας αποφάσισε 
την πρόωρη υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 στην κατάρτιση των ενοποιημένων και εταιρικών 
οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2017. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε η ανάγκη να γίνουν, 
αναδρομικά, ορισμένες αναπροσαρμογές στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις που είχαν εκδοθεί 
και δημοσιευθεί στην προηγούμενη χρήση. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε να γίνουν ορισμένες 
διορθώσεις σφαλμάτων, τα οποία όμως προϋπήρχαν από την προηγούμενη χρήση. Οι αναπροσαρμογές 
αυτές και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στα στοιχεία των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 
 
Ενοποιημένα και εταιρικά Αποτελέσματα Χρήσεως για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 
 

 Όμιλος 

 

1/1 - 
31/12/2016 

(όπως 
δημοσιεύθηκε) 

Διακοπτόμενες 
δραστηριότητες 

(1) 

Ανακατατάξεις 
κονδυλίων  

(2) 

Λογισμός 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

(3) 

Επίδραση 
από την 

υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 15 

(4) 

1/1 - 
31/12/2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένα) 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ       
Πωλήσεις 432.312 (2.693)   (26.783) 402.836 
Κόστος πωληθέντων (221.213) 3.211  (20)  (218.022) 
Μικτό κέρδος 211.099 518 - (20) (26.783) 184.814 
Έξοδα διάθεσης (152.342) 2.772 (1.486) (2) 26.783 (124.275) 
Έξοδα διοίκησης (34.967) 1.171 (1.935) (2)  (35.734) 
Καθαρά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.145 269 1.935   5.349 
Λειτουργικό αποτέλεσμα 26.935 4.730 (1.486) (24) - 30.155 
Ζημιά από απομείωση απαίτησης (1.486)  1.486   - 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.825     1.825 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (14.714) 37  -  (14.677) 
Αναλογία (ζημιάς) συγγενών εταιρειών (58)     (58) 
Αναλογία κερδών κοινοπραξιών 4.035     4.035 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 16.537 4.767 - (24) - 21.280 
Φόροι εισοδήματος (7.212) 128  2  (7.082) 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9.325 4.895 - (22) - 14.198 
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (4.895)    (4.895) 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 9.325 - - (22) - 9.303 

 
 Εταιρεία 

 

1/1 - 31/12/2016 
(όπως 

δημοσιεύθηκε) 
Ανακατατάξεις 
κονδυλίων (2) 

Επίδραση από 
την υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 15 

(4) 
1/1 - 31/12/2016 

(αναδιατυπωμένο) 
Πωλήσεις 114.582 - (5.144) 109.438 
Κόστος πωληθέντων (79.758) -  (79.758) 
Μικτό κέρδος 34.824 - (5.144) 29.680 
Έξοδα διάθεσης (33.204) (1.486) 5.144 (29.546) 
Έξοδα διοίκησης (21.344) (487)  (21.831) 
Καθαρά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 21.699 487  22.186 
Λειτουργικό αποτέλεσμα 1.975 (1.486) - 489 
     
Ζημιά από απομείωση απαίτησης (1.486) 1.486  - 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 43.287   43.287 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.677) -  (12.677) 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 31.099 - - 31.099 
Φόροι εισοδήματος 843 -  843 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.942 - - 31.942 
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(1). Οι ανακατατάξεις στα ενοποιημένα αποτελέσματα για διακοπτόμενες δραστηριότητες, 
διενεργήθηκαν κατόπιν σχετικής απόφασης που ελήφθη την 7 Οκτωβρίου 2017, να τεθεί σε 
εκκαθάριση η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου CHIPITA INDIA PRIVATE LTD. Κατά συνέπεια, 
τα στοιχεία αποτελεσμάτων αυτής για τη συγκριτική χρήση 2016, διαχωρίστηκαν από τα στοιχεία 
των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου και παρουσιάζονται σε διακριτή γραμμή των 
ανωτέρω αποτελεσμάτων.  

 
(2). Οι ανακατατάξεις κονδυλίων αφορούν τη ζημία ποσού € 1.486 από την απομείωση των 

απαιτήσεων της Εταιρείας από μεγάλη ελληνική αλυσίδα supermarkets και τα ποσά € 1.935 και € 
487 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, των αποσβέσεων των ενσώματων παγίων που 
τελούσαν σε αδράνεια. Τα ποσά αυτά, κρίθηκε καταλληλότερο για λόγους παρουσίασης, να 
ανακαταταχθούν από τα «Καθαρά λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης» και να συμπεριληφθούν τα μεν 
πρώτα στα «Έξοδα διάθεσης» και τα δεύτερα στα «Έξοδα διοίκησης» αντίστοιχα. 

 
(3). Ο Όμιλος αποφάσισε να εφαρμόσει το ΔΛΠ 19 στη θυγατρική του CHIPITA BULGARIA και 

αναπροσάρμοσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 με το ποσό της υποχρέωσης που 
υπολογίσθηκε. Από τη διόρθωση αυτή, το ποσό που αναλογούσε στα αποτελέσματα της χρήσης 
2016 μειούμενο με τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο, επέφερε συνολικά μείωση στα καθαρά 
κέρδη του Ομίλου κατά € 22. 

 
(4). Όπως αναφέρθηκε στη σημείωση 2.3, ο Όμιλος αποφάσισε την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15. Ως 

συνέπεια της απόφασης για πρόωρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15, δαπάνες € 26.783 και € 5.144 που 
σχετίζονταν με συμβάσεις συγκεκριμένων πελατών για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, 
ανακατατάχθηκαν από τα «Έξοδα διάθεσης» και αφαιρέθηκαν από τα έσοδα πωλήσεων. 
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Ενοποιημένη και εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2016 
 

 Όμιλος 

 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

(όπως 
δημοσιεύθηκε) 

Ανακατα-
τάξεις 

κονδυλίων 
(1) 

Αποζημίωση 
προσωπικού 

(2) 

Επίδραση 
από την 

υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 9 

(3) 

Διορθώσεις 
σχετικά με 
ενσώματα 

πάγια 
στοιχεία (4) 

Απομείωση 
αναβαλ-
λόμενης 

φορολογικής 
απαίτησης (5) 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
(αναπρο-

σαρμοσμένο) 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία         
Ενσώματα πάγια στοιχεία  290.640    (1.445)  289.195 
Ασώματα πάγια στοιχεία 203.361      203.361 
Υπεραξία 141.124      141.124 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 38.667      38.667 
Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 34.431      34.431 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία με 
μεταβολή της εύλογης αξίας τους μέσω 
αποτελεσμάτων 166      166 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
αποσβεσμένο κόστος 8.909      8.909 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.778   (89)   3.689 
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία 
ενεργητικού 915      915 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.566  27 187 419 (563) 1.636 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 723.557 - 27 98 (1.026) (563) 722.093 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό        
Αποθέματα 41.557      41.557 
Εμπορικές απαιτήσεις 62.594   (586)   62.008 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 17.392      17.392 
Χρηματικά διαθέσιμα 9.959      9.959 
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 131.502 - - (586) - - 130.916 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.059 - 27 (488) (1.026) (563) 853.009 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά        
Μετοχικό κεφάλαιο  79.882 902     80.784 
Υπέρ το άρτιο 360.908 4.918     365.826 
Ίδιες μετοχές - (5.820)     (5.820) 
Αποθεματικό πρόβλεψης για αποζημίωση 
προσωπικού (560)  (39)    (599) 
Αποθεματικό μετατροπής 
συναλλάγματος (34.363)      (34.363) 
Λοιπά αποθεματικά 265      265 
Κέρδη εις νέο/(σωρευμένες ζημίες)  64.498  (203) (488) (1.026) (417) 62.363 
Αναλογούντα Κεφάλαια στους 
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 470.630 - (242) (488) (1.026) (417) 468.456 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.615)     (146) (2.761) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 468.015 - (242) (488) (1.026) (563) 465.695 
        
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  90      90 
Επιχορηγήσεις 1.977      1.977 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 57.301      57.301 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 2.797  269    3.066 
Προβλέψεις 4.289 (34)     4.255 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 116 34     150 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 66.569 - 269 - - - 66.839 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Εμπορικές υποχρεώσεις 52.886      52.886 
Δάνεια 239.181      239.181 
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 33      33 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.516      4.516 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23.859      23.859 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 320.475 - - - - - 320.475 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 387.044 - 269 - - - 387.314 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 855.059 - 27 (488) (1.026) (563) 853.009 
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 Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 2016 
(όπως 

δημοσιεύθηκε) 

Επίδραση από 
την υιοθέτηση 
του ΔΠΧΑ 9  

(3) 

31 Δεκεμβρίου 
2016 (αναπρο-
σαρμοσμένο) 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    
Ενσώματα πάγια στοιχεία  90.418  90.418 
Ασώματα πάγια στοιχεία 202.836  202.836 
Υπεραξία 9.880  9.880 
Συμμετοχές σε θυγατρικές 272.347  272.347 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 80  80 
Επενδύσεις σε ακίνητα 899  899 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας τους 
μέσω αποτελεσμάτων 164  164 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 433 (89) 344 
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού 17.412  17.412 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 594.469 (89) 594.380 
    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
Αποθέματα 14.348  14.348 
Εμπορικές απαιτήσεις 27.561 (486) 27.075 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 18.575  18.575 
Χρηματικά διαθέσιμα 1.215  1.215 
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 61.699 (486) 61.213 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 656.168 (575) 655.593 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο  80.784  80.784 
Υπέρ το άρτιο 365.826  365.826 
Αποθεματικό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (589)  (589) 
Λοιπά αποθεματικά 16.340  16.340 
Σωρευμένες ζημίες  (100.536) (409) (100.945) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 361.825 (409) 361.416 
    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Επιχορηγήσεις 1.340  1.340 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 51.213 (166) 51.047 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 2.495  2.495 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 114  114 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 55.162 (166) 54.996 
    
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Εμπορικές υποχρεώσεις 31.933  31.933 
Δάνεια 197.931  197.931 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.317  9.317 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 239.181 - 239.181 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 294.343 (166) 294.177 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 656.168 (575) 655.593 

 
(1). Ανακατάταξη προκειμένου να εμφανίζονται διακριτά οι (ίδιες) μετοχές της μητρικής που 

κατέχονται από εταιρείες του Ομίλου. 
 
(2). Ο Όμιλος αποφάσισε να εφαρμόσει το ΔΛΠ 19 στη θυγατρική του CHIPITA BULGARIA και 

αναπροσάρμοσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 με το ποσό της υποχρέωσης που 
υπολογίσθηκε. Από τη διόρθωση αυτή, το ποσό της υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2016 
ανέρχονταν σε € 269 και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε € 27. Η επίπτωση στα ίδια 
κεφάλαια της 1 Ιανουαρίου 2016, μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης, ανήλθε σε € 247 και στα αποτελέσματα της περιόδου στο ποσό των € 22. 

 
(3). Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 είχε ως επίπτωση την διενέργεια πρόσθετων απομειώσεων σε εμπορικές 

και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες την 1 Ιανουαρίου ανήλθαν σε € 586 και € 89 αντίστοιχα. 
Η τελική επίδραση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την ημερομηνία αυτή, μετά τον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ποσού € 187, ήταν μείωση αυτών κατά € 488. Τα 
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αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία, ήταν απομειώσεις στις εμπορικές και μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις κατά € 486 και € 89, η δε τελική μείωση των ιδίων κεφαλαίων μετά από αναβαλλόμενη 
φορολογία ανήλθε σε € 409. 

 
(4). Η λογιστική αξία ορισμένων ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, 

αναπροσαρμόστηκαν έτσι ώστε να απεικονίζουν κατάλληλα τις συσωρευμένες αποσβέσεις καθώς 
και το ανακτήσιμο ποσό. Η επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της 1 Ιανουαρίου 2016, μετά την αφαίρεση 
της αντίστοιχης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ανήλθε σε μείωση € 1.026. 

 
(5). Διενεργήθηκε απομείωση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της θυγατρικής του 

Ομίλου CHIPITA TURKEY, καθόσον κρίθηκε ότι δεν υπήρχε πιθανότητα για την 
πραγματοποίηση επαρκών φορολογητέων κερδών στο προσεχές μέλλον για τον συμψηφισμό με 
τις ζημίες αυτές.  

 
6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) πέρα από τα 
οικονομικά μεγέθη που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές του καταστάσεις και οι οποίες 
καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σκοπός της 
παράθεσης αυτών των δεικτών είναι η παροχή πρόσθετης πληροφόρησης στους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την αποδοτικότητα του Ομίλου. Ο κύριος εναλλακτικός δείκτης 
που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι το προσαρμοσμένο EBITDA.  
 
Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται εάν στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων και μη επαναλαμβανόμενων κερδών/ζημιών προστεθεί η 
αναλογία του Ομίλου (βάσει του ποσοστού συμμετοχής) στο EBITDA των εταιρειών που ενοποιούνται 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 
 1/1 – 31/12/2017 1/1 – 31/12/2016  1/1 – 31/12/2017 1/1 – 31/12/2016 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 37.122  30.155   5.738  489  
Ζημιά από απομείωση απαίτησης - 1.486   - 1.486  
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 21.695  19.266   6.523  6.027  
 58.817  50.907   12.261  8.002  
Αναλογία Ομίλου στο EBITDA των:      
Edita Food Industries SAE 3.069  6.627   - - 
Modern Food Industries 4.883  5.734   - - 
Λοιπών εταιρειών 1.645  774   - - 
Προσαρμοσμένο EBITDA 68.414  64.042   12.261  8.002  
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7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Οι καθαρές πωλήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016 
Πωλήσεις προϊόντων  458.462 400.491  72.275 68.799 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.285 872  18.898 16.738 
Πωλήσεις πρώτων υλών 663 809  26.710 23.901 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών - 212  - - 
Λοιπές πωλήσεις 577 451  - - 

 460.987 402.836  117.883 109.438 
 
Οι πωλήσεις ετοίμων προϊόντων αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016   
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
      
Κρουασάν και λοιπά προϊόντα ζύμης 299.234 269.857  45.275 42.392 
Bake Snacks 62.939 59.985  10.374 12.665 
Λοιπά 96.289 70.649  16.626 13.742 
Σύνολο πωλήσεων ετοίμων 
προϊόντων 458.462 400.491  72.275 68.799 

 
8. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Τα αποτελέσματα χρήσεως έχουν διαμορφωθεί (εν μέρει) από τις παρακάτω χρεώσεις/(πιστώσεις):  
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016 
Κόστος αποθεμάτων 173.390 145.972  67.732 61.950 
Κόστος μισθοδοσίας 84.787 70.575  28.309 29.623 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών  
στοιχείων 19.519 16.568  5.120 5.239 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών  
στοιχείων εκτός παραγωγής 1.541 1.935  1.113 486 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών  στοιχείων 635 763  290 301 
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων 
παγίων στοιχείων (144) (12)  (75) (12) 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 36 1.667  20 1.571 
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές (136) (592)  (128) (54) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (251) (294)  (147) (154) 
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 36 60  (14) 6 
Έσοδα ενοικίων (494) (552)  (520) (512) 
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικά έσοδα: 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016 
Έσοδα από μερίσματα - -  35.344 43.243 
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών 
προϊόντων 161 2  - 2 
Τόκοι καταθέσεων 104 100  1 2 
Τόκοι από χορηγηθέντα δάνεια 7 -  - 40 
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 740 1.704  - - 
Κέρδος από αποτίμηση μακροπρόθεσμων 
δανείων 8.684 -  8.684 - 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 6 19  - - 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 9.702 1.825  44.029 43.287 

      
Χρηματοοικονομικά έξοδα:      
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (11.100) (11.202)  (10.543) (11.202) 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (1.824) (1.484)  (171) (1.050) 
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (1.129) (570)  - - 
Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών 
προϊόντων - (80)  - (80) 
Ζημιά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
προϊόντων (127) -  - - 
Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων (13) (13)  - - 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (1.771) (1.328)  (728) (345) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (15.964) (14.677)  (11.442) (12.677) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για τη χρήση 2017 περιλαμβάνουν το κέρδος από την των όρων του κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου των Ευρώ 200 εκ. 
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10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016 
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος:      
- Φόρος εισοδήματος χρήσεως 8.326 8.087  486 354 
- Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος 
προηγούμενων χρήσεων 8 98  - - 
- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 975 115  - - 
Αναβαλλόμενοι φόροι      
- Προσωρινές διαφορές και φορολογικές 
ζημιές 1.577 (1.218)  2.489 (1.197) 
Σύνολο 10.886 7.082  2.975 (843) 

 
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του Ελληνικού 
φορολογικού συντελεστή 29% στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016  
1/1 – 

31/12/2017 
1/1 – 

31/12/2016 
Κέρδη προ φόρων 34.247 21.280  38.325 31.099 
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον 
ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό 
συντελεστή 29%  9.932 6.171  11.114 9.019 
Φορολογική επίδραση κερδών / (ζημιών) από 
τη διαφορά του φορολογικού συντελεστή 
θυγατρικών εξωτερικού (5.075) (5.162)  - - 
Πρόσθετοι φόροι προηγουμένων χρήσεων 85 127  534 - 
Επίδραση μη φορολογητέου εισοδήματος (1.465) (1.337)  (10.230) (12.526) 
Επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 3.648 3.109  608 594 
Επίδραση φόρου παρακρατηθέντος στο 
εξωτερικό 557 528  486 354 
Συμψηφισμός των φορολογικών ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων - (17)  - - 
Επίδραση επί των καθαρών κερδών από 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 109 -  - - 
Επίδραση ζημιών στις οποίες δεν 
υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος 1.549 1.535  - - 
Επίδραση των καθαρών κερδών συγγενών 
και κοινοπραξιών 108 297  - - 
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων 975 115  - 1.300 
Επίδραση φορολογικών ζημιών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν  463 1.716  463 416 
Φόροι εισοδήματος στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης 10.886 7.082  2.975 (843) 
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Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες του Ομίλου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Εταιρείες Χρήσεις 
CHIPITA ΑΕ 2012 - 2017 
CHIPITA UKRAINE TRADING 2015 - 2017 
CHIPITA ROMANIA 2013 - 2017 
CHIPITA GERMANY 2014 - 2017 
ΑΝΘΕΜΙΑ  2011 - 2017 
ΒΙΟΜΑΡ 2014 - 2017 
CHIPITA ST PETERSBURG 2015 - 2017 
CHIPITA BULGARIA 2012 - 2017 
CHIPITA HUNGARY KFT 2012 - 2017 
CHIPITA POLAND 2013 - 2017 
CHIPITA CZECH 2015 - 2017 
CHIPITA SLOVAKIA 2013 - 2017 
CHIPITA BELGRADE 2013 - 2017 
CHIPITA LEFCO 2015 - 2017 
CHIPITA UK LTD 2016 - 2017 
CHIPITA GIDA 2016 - 2017 
CHIPITA INDIA PRIVATE LTD 2015 - 2017 
Π.Γ. NIKAΣ 2012 & 2017 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2010 & 2017 
NIKAS SKOP DOO 2007 - 2017 
NIKAS CYPRUS HOLDINGS 2008 - 2017 
NIKAS BULGARIA 2006 - 2017 

 
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο 
των ανέλεγκτων χρήσεων, ενδέχεται να επιβληθούν  πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για τις εταιρείες 
του Ομίλου Chipita. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των μελλοντικών αυτών φορολογικών ελέγχων, ο 
Όμιλος, με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, εκτίμησε και σχημάτισε μια πρόβλεψη, για 
την οποία η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι είναι επαρκής σε σχέση με τις ενδεχόμενες μελλοντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Με βάση τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει σχηματίσει μια πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές κατόπιν 
φορολογικών ελέγχων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι οποίες 
ανέρχονται σε € 6.040 and € 4.255 την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις για τον Όμιλο για τις χρήσεις 2017 και 
2016 είναι ως εξής: 
 
 Όμιλος Όμιλος   
 2017 2016  
Αρχικό υπόλοιπο  (4.255) (4.050)  
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως (975) (205)  
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (διαγραφές) 90   -   
Από εξαγορά θυγατρικής (900) -  
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (6.040) (4.255)  
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 κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ο
μίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2017, έχει ως ακολούθως: 

 

 
Υ

πόλοιπο 
1/1/2016 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 
από 

συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Εξαγορά 
θυγατρικώ

ν 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 
από 

διακοπτόμενες 
δραστηριότητες 

Εκποιήσεις 

Α
ναγνω

ρισμένο 
απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

Συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

Υ
πόλοιπο 

31/12/2016 
Α

ναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(60.535) 

(104) 
- 

- 
- 

- 
- 

(60.639) 
Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων 

(6.047) 
(237) 

- 
(135) 

- 
- 

(74) 
(6.493) 

Α
ναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 

(14.385) 
44 

- 
- 

- 
- 

(467) 
(14.808) 

Α
παξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 

8.315 
- 

- 
- 

- 
- 

124 
8.439 

Α
ποτίμηση αποθεμάτων 

87 
(2) 

- 
- 

- 
- 

- 
86 

Π
ροβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

244 
456 

- 
- 

- 
- 

- 
700 

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα 
(24) 

24 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
Έ

ξοδα επομένων χρήσεων 
640 

(605) 
- 

- 
- 

- 
(6) 

30 
Μ

εταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
8.223 

(1.114) 
- 

- 
- 

- 
73 

7.182 
Α

φορολόγητα αποθεματικά 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
Π

ρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
785 

35 
 

- 
 

(13) 
(1) 

806 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις 

271 
28 

- 
- 

- 
- 

83 
382 

Επιχορηγήσεις 
482 

(39) 
- 

- 
- 

- 
- 

443 
Τόκοι εκπιπτόμενοι σε μελλοντικές περιόδους 

5.360 
2.665 

- 
- 

- 
- 

- 
8.025 

Λ
οιπά 

109 
67 

- 
8 

- 
- 

(2) 
182 

Κ
αθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέω

ση  
(56.474) 

1.218 
- 

(128) 
- 

(13) 
(270) 

(55.665) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 
1/1/2017 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 
από 

συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Εξαγορά 
θυγατρικώ

ν 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 
από 

διακοπτόμενες 
δραστηριότητες 

Εκποιήσεις 

Α
ναγνω

ρισμένο 
απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

Συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

Υ
πόλοιπο 

31/12/2017 
Α

ναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(60.639) 

300 
(3.871) 

- 
- 

- 
- 

(64.211) 
Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων 

(6.493) 
297 

(490) 
246 

- 
- 

200 
(6.240) 

Α
ναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 

(14.808) 
282 

(3.057) 
- 

- 
- 

309 
(17.274) 

Α
παξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 

8.439 
(4) 

371 
- 

- 
- 

(228) 
8.577 

Α
ποτίμηση αποθεμάτων 

86 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
86 

Π
ροβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

700 
(555) 

1.845 
- 

- 
- 

- 
1.990 

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα 
- 

80 
570 

- 
- 

- 
- 

650 
Έ

ξοδα επομένων χρήσεων 
30 

5 
- 

- 
- 

- 
(5) 

30 
Μ

εταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
7.182 

(1.469) 
- 

(916) 
- 

- 
(234) 

4.563 
Α

φορολόγητα αποθεματικά 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
Π

ρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
806 

8 
194 

- 
- 

139 
(2) 

1.145 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις 

382 
(320) 

- 
- 

- 
- 

(23) 
38 

Επιχορηγήσεις 
443 

(8) 
(100) 

- 
- 

- 
(1) 

334 
Τόκοι εκπιπτόμενοι σε μελλοντικές περιόδους 

8.025 
2.144 

- 
- 

- 
- 

- 
10.169 

Α
ποτίμηση μακροπρόθεσμων δανείων 

- 
(2.365) 

- 
- 

- 
- 

- 
(2.365) 

Λ
οιπά 

182 
28 

(104) 
24 

88 
- 

(5) 
212 

Κ
αθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέω

ση  
(55.665) 

(1.577) 
(4.642) 

(647) 
88 

139 
11 

(62.294) 
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 κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2017 έχει ως ακολούθως: 
 

 
Υ

πόλοιπο 
1/1/2016 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 

Α
ναγνω

ρισμένο 
απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

Υ
πόλοιπο 

31/12/2016 
Α

ναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(60.536) 

(104) 
- 

(60.640) 
Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων 

(2.705) 
(268) 

- 
(2.973) 

Α
ναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 

(8.990) 
- 

- 
(8.990) 

Α
παξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 

6.785 
- 

- 
6.785 

Α
ποτίμηση αποθεμάτων 

80 
- 

- 
80 

Π
ροβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

207 
453 

- 
660 

Επενδύσεις και χρηματοοικονομικά μέσα 
(24) 

24 
- 

- 
Έ

ξοδα επομένων χρήσεων 
600 

(600) 
- 

- 
Μ

εταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
5.931 

(935) 
- 

4.996 
Π

ρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
713 

27 
(15) 

725 
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

(88) 
- 

- 
(88) 

Επιχορηγήσεις 
438 

(45) 
- 

393 
Τόκοι εκπιπτόμενοι σε μελλοντικές περιόδους 

5.360 
2.665 

- 
8.025 

Λ
οιπά 

- 
(20) 

- 
(20) 

Κ
αθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέω

ση 
(52.229) 

1.197 
(15) 

(51.047) 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 
1/1/2017 

Α
ναγνω

ρισμένο 
στα 

αποτελέσματα 

Α
ναγνω

ρισμένο 
απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια 

Υ
πόλοιπο 

31/12/2017 
Α

ναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(60.640) 

(106) 
- 

(60.746) 
Διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων 

(2.973) 
(241) 

- 
(3.214) 

Α
ναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 

(8.990) 
- 

- 
(8.990) 

Α
παξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 

6.785 
- 

- 
6.785 

Α
ποτίμηση αποθεμάτων 

80 
- 

- 
80 

Π
ροβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

660 
(445) 

- 
215 

Κ
έρδη τροποποίησης μακροπρόθεσμου δανείου 

- 
(2.365) 

 
(2.365) 

Μ
εταφερόμενες φορολογικές ζημιές 

4.996 
(1.412) 

- 
3.584 

Π
ρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

725 
(23) 

105 
807 

Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(88) 

- 
- 

(88) 
Επιχορηγήσεις 

393 
(41) 

- 
352 

Τόκοι εκπιπτόμενοι σε μελλοντικές περιόδους 
8.025 

2.184 
- 

10.209 
Λ

οιπά 
(20) 

(40) 
- 

(60) 
Κ

αθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέω
ση 

(51.047) 
(2.489) 

105 
(53.431) 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις συνημμένες 
ενοποιημένες και ατομικές καταστάσεις οικονομικής θέσης είναι οι εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 63.275 57.301  53.431 51.047 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (981) (1.636)  - - 
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση  62.294 55.665  53.431 51.047 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εμφανίζεται συμψηφισμένη με την αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση η οποία προκύπτει στην ίδια δικαιοδοσία και περιλαμβάνει αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ύψους € 4,6 εκατ. (2016: € 7,2 εκατ.) για τον Όμιλο και € 3,6 εκατ. (2016: € 5,0 εκατ.) για 
την Εταιρεία υπολογισμένες επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών που θα συμψηφιστούν με 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη. Ο Όμιλος εκτιμά ότι το ύψος αυτής της απαίτησης θα συμψηφιστεί 
πλήρως τα επόμενα χρόνια. 
 
Οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και οι λήξεις τους είναι οι ακόλουθες: 
 

 Όμιλος Εταιρεία 
 31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016 

λήξη  σε 1 έτος 14.757 12.280 
λήξη  σε 2 έτη 4.470 1.363 
λήξη  σε 3 έτη 6.133 1.363 
λήξη  σε 4 έτη 8.016 906 
λήξη  σε 5 έτη και άνω  47.074 - 

 80.450 15.912 
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11. ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Την 7 Οκτωβρίου 2017, ο Όμιλος αποφάσισε να θέσει σε εκκαθάριση την 100% κατεχόμενη θυγατρική 
του CHIPITA INDIA PRIVATE LTD, η οποία είχε ως δραστηριότητα τις πωλήσεις του Ομίλου στην 
Ινδία. Η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ως αποτέλεσμα, η CHIPITA INDIA PRIVATE LTD 
συνιστά διακοπτόμενη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της για την κλειόμενη και την 
προηγούμενη χρήση παρουσιάζονται διακριτά στα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου. 
 
Τα αποτελέσματα χρήσεως της CHIPITA INDIA PRIVATE LTD και συνοπτική πληροφόρηση για τις 
ταμειακές ροές της, έχουν ως εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
    
Πωλήσεις 589 2.693 
Κόστος πωληθέντων (837) (3.211) 
Μικτή ζημία (248) (518) 
Έξοδα διάθεσης (1.167) (2.772) 
Έξοδα διοίκησης (1.156) (1.171) 
Καθαρά λοιπά έξοδα  (4.697) (269) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ζημίες) (7.268) (4.730) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα - - 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (77) (38) 
Ζημία προ φόρων (7.345) (4.768) 
Φόροι εισοδήματος (647) (127) 
Ζημία χρήσεως από διακοπτόμενες δραστηριότητες (7.992) (4.895) 
    
Αποδιδόμενη σε:   
Μετόχους της Εταιρείας (7.992) (4.895) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - 
  (7.992) (4.895) 
    
Ταμειακές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες   
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (7.419) (8.255) 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 3.009 (835) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.520 9.205 
  110 115 

 
Τα καθαρά λοιπά έξοδα της χρήσης 2017 αφορούν κυρίως απομειώσεις ενσωμάτων παγίων και 
αποθεμάτων κατά ποσά € 1.556 και € 1.968 αντίστοιχα. 
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 12. 

ΕΝ
ΣΩ

Μ
Α

ΤΑ
 Π

Α
ΓΙΑ

 ΣΤΟ
ΙΧ

ΕΙΑ
  

 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ο
μίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως ακολούθως: 

  
Ο

ικόπεδα 
Κ

τίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μ
ηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Μ
εταφορικά 

μέσα 

Έ
πιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Α

κινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 
  

 
 

 
 

 
 

 
Α

ξία κτήσης 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 

32.064 
136.358 

373.959 
5.904 

21.958 
23.447 

593.690 
Π

ροσθήκες χρήσεως  
281 

91 
2.176 

198 
183 

33.358 
36.287 

Μ
εταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

313 
8.555 

26.121 
160 

1.401 
(36.550) 

- 
Εξαγορά επιχειρήσεων 

384 
5.185 

18.330 
1.342 

2.780 
134 

28.156 
Π

ωλήσεις/ Διαγραφές 
(3.756) 

(2.810) 
(6.340) 

(564) 
(2.597) 

(798) 
(16.865) 

Συναλλαγματικές προσαρμογές 
(499) 

(571) 
(3.533) 

(78) 
(29) 

299 
(4.412) 

Μ
εταφορές  σε ασώματα πάγια στοιχεία 

- 
- 

(1) 
17 

(14) 
(660) 

(658) 
Λ

οιπές κινήσεις 
- 

- 
- 

- 
(439) 

(5) 
(444) 

Υ
πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 

28.787 
146.809 

410.712 
6.979 

23.242 
19.225 

635.754 
 

 
 

 
 

 
 

 
Α

ποσβέσεις 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 

- 
(55.485) 

(224.408) 
(5.108) 

(19.493) 
- 

(304.495) 
Α

ποσβέσεις χρήσεως 
- 

(3.382) 
(14.420) 

(312) 
(1.405) 

- 
(19.519) 

Α
ποσβέσεις παγίων εκτός λειτουργίας 

- 
- 

(1.541) 
- 

- 
- 

(1.541) 
Α

ποσβέσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 
- 

(34) 
(454) 

- 
(34) 

- 
(522) 

Εξαγορά επιχειρήσεων 
- 

(3.266) 
(6.884) 

(1.258) 
(696) 

- 
(12.104) 

Π
ωλήσεις/ Διαγραφές  

- 
1.046 

3.609 
512 

2.783 
- 

7.950 
Συναλλαγματικές προσαρμογές 

- 
146 

1.364 
49 

(6) 
- 

1.553 
Α

νακατατάξεις 
- 

25 
(50) 

- 
25 

- 
- 

Λ
οιπές κινήσεις 

- 
(94) 

- 
- 

300 
- 

206 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
- 

(61.043) 
(242.785) 

(6.118) 
(18.525) 

- 
(328.471) 

  
 

 
 

 
 

 
 

Α
ναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 

28.787 
85.766 

167.928 
861 

4.717 
19.225 

307.283 
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 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ο

μίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως: 

  
Ο

ικόπεδα 
Κ

τίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μ
ηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Μ
εταφορικά 

μέσα 

Έ
πιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Α

κινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 
  

 
 

 
 

 
 

 
Α

ξία κτήσης 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 

31.927 
128.509 

349.353 
5.580 

20.565 
15.947 

551.881 
Π

ροσθήκες χρήσεως  
487 

39 
3.307 

312 
618 

33.971 
38.734 

Μ
εταφορές από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

178 
7.659 

17.522 
- 

552 
(25.911) 

- 
Μ

εταφορές  σε ασώματα πάγια στοιχεία 
- 

- 
359 

- 
(165) 

(173) 
21 

Π
ωλήσεις/ Διαγραφές 

- 
- 

(196) 
(126) 

(48) 
(820) 

(1.190) 
Συναλλαγματικές προσαρμογές 

(352) 
732 

3.564 
138 

(33) 
(274) 

3.775 
Α

νακατατάξεις 
(176) 

(581) 
50 

- 
- 

707 
- 

Λ
οιπές κινήσεις 

- 
- 

- 
- 

469 
- 

469 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
32.064 

136.358 
373.959 

5.904 
21.958 

23.447 
593.690 

  
 

 
 

 
 

 
 

Α
ποσβέσεις 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 
- 

(51.877) 
(207.559) 

(4.905) 
(18.209) 

- 
(282.550) 

Α
ποσβέσεις χρήσεως 

- 
(3.115) 

(12.252) 
(248) 

(953) 
- 

(16.568) 
Α

ποσβέσεις παγίων εκτός λειτουργίας 
- 

- 
(1.935) 

- 
- 

- 
(1.935) 

Α
ποσβέσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 

- 
(106) 

(358) 
- 

(25) 
- 

(490) 
Π

ωλήσεις/ Διαγραφές  
- 

- 
104 

119 
38 

- 
261 

Συναλλαγματικές προσαρμογές 
- 

(387) 
(2.095) 

(74) 
(3) 

- 
(2.559) 

Α
νακατατάξεις 

- 
- 

(331) 
- 

- 
- 

(331) 
Λ

οιπές κινήσεις 
- 

- 
18 

- 
(341) 

- 
(323) 

Υ
πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 

- 
(55.485) 

(224.408) 
(5.108) 

(19.493) 
- 

(304.495) 
  

 
 

 
 

 
 

 
Α

ναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 
32.064 

80.873 
149.551 

795 
2.465 

23.447 
289.195 
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 Ο

ι μεταβολές των ενσώματων παγίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως ακολούθως : 
  

Ο
ικόπεδα 

Κ
τίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μ
ηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Μ
εταφορικά 

μέσα 

Έ
πιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Α

κινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 
Α

ξία κτήσης 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 

16.171 
73.997 

115.036 
1.845 

12.558 
7.010 

226.617 
 Π

ροσθήκες χρήσεως 
- 

1 
96 

- 
6 

12.297 
12.400 

Π
ωλήσεις/ Διαγραφές 

(207) 
(455) 

(1.878) 
(28) 

(2.141) 
(254) 

(4.963) 
Μ

εταφορές (σε) / από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
312 

432 
5.210 

22 
210 

(6.186) 
- 

Μ
εταφορές  σε ασώματα πάγια στοιχεία 

- 
- 

- 
- 

- 
(424) 

(424) 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
16.276 

73.975 
118.464 

1.839 
10.633 

12.443 
233.630 

 
 

 
 

 
 

 
 

Α
ποσβέσεις 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 
- 

(38.703) 
(84.020) 

(1.791) 
(11.685) 

- 
(136.199) 

Α
ποσβέσεις χρήσεως 

- 
(1.653) 

(3.506) 
(19) 

(438) 
- 

(5.616) 
Π

ωλήσεις/ Διαγραφές 
- 

244 
882 

28 
2.140 

- 
3.294 

Μ
εταφορές  σε / (από) ασώματα πάγια στοιχεία 

- 
(94) 

- 
- 

- 
- 

(94) 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
- 

(40.206) 
(86.644) 

(1.782) 
(9.983) 

- 
(138.615) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Α
ναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 

16.276 
33.769 

31.820 
57 

650 
12.443 

95.015 

 Ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια λογιστικής αξίας περίπου € 50,9 εκατ. έχουν ενεχυριαστεί προκειμένου να εξασφαλίσουν τον δανεισμό της Εταιρείας. Τα ιδιόκτητα 
οικόπεδα και τα κτίρια έχουν δεσμευτεί ως εγγύηση για τραπεζικά δάνεια με υποθήκη. Η

 Εταιρεία δεν επιτρέπεται να δεσμεύει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως 
εξασφάλιση για άλλα δάνεια ή για να τα πουλήσει σε άλλη οντότητα.  
 Η

 Εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων. 
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 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ο

ικόπεδα 
Κ

τίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μ
ηχανήματα 

και 
εξοπλισμός 

Μ
εταφορικά 

μέσα 

Έ
πιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Α

κινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 
Α

ξία κτήσης 
 

 
 

 
 

 
 

Υ
πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 

16.171 
73.709 

113.974 
1.928 

12.230 
358 

218.370 
 Π

ροσθήκες χρήσεως 
- 

2 
517 

25 
127 

8.458 
9.129 

Π
ωλήσεις/ Διαγραφές 

- 
- 

(592) 
(108) 

(7) 
(369) 

(1.076) 
Μ

εταφορές (σε) / από ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
- 

286 
778 

- 
373 

(1.437) 
- 

Μ
εταφορές  σε ασώματα πάγια στοιχεία 

- 
- 

359 
- 

(165) 
- 

194 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
16.171 

73.997 
115.036 

1.845 
12.558 

7.010 
226.617 

 
 

 
 

 
 

 
 

Α
ποσβέσεις 

 
 

 
 

 
 

 
Υ

πόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 
- 

(36.962) 
(80.461) 

(1.868) 
(11.205) 

- 
(130.496) 

Α
ποσβέσεις χρήσεως 

- 
(1.741) 

(3.452) 
(23) 

(485) 
- 

(5.701) 
Π

ωλήσεις/ Διαγραφές 
- 

- 
224 

100 
5 

- 
329 

Μ
εταφορές  σε / (από) ασώματα πάγια στοιχεία 

- 
- 

(331) 
- 

- 
- 

(331) 
Υ

πόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
- 

(38.703) 
(84.020) 

(1.791) 
(11.685) 

- 
(136.199) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Α
ναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 

16.171 
35.294 

31.016 
54 

873 
7.010 

90.418 
 Ο

ι ακόλουθες ωφέλιμες ζωές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων σε Ό
μιλο και Εταιρεία: 

 
Κ

ατηγορία                                                                        Ω
φέλιμη ζω

ή 
Κ

τίρια και εγκαταστάσεις 
20-50 χρόνια 

Μ
ηχανήματα και εξοπλισμός 

6-20 χρόνια 
Μ

εταφορικά μέσα 
5-9 χρόνια 

Έ
πιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

3-12 χρόνια 
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13. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα ασώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας και η κίνησή τους για τις χρήσεις 2017 και 
2016, αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος 

  
Εμπορικά 
σήματα Λογισμικό Λοιπά Σύνολο 

      
Αξία κτήσης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 205.230 10.872 1.256 217.358 
Προσθήκες χρήσεως 2 205 - 207 
Εξαγορά επιχειρήσεων 13.340 1.264 - 14.614 
Διαγραφές και εκποιήσεις (1.591) (16) - (1.607) 
Συναλλαγματικές προσαρμογές - (125) (14) (139) 
Μεταφορές από / (σε) ενσώματα πάγια - 605 53 658 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 216.991 12.805 1.295 231.091 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 (2.920) (9.961) (1.116) (13.997) 
Αποσβέσεις χρήσεως (6) (555) (77) (638) 
Εξαγορά επιχειρήσεων (1) (1.141) - (1.141) 
Διαγραφές και εκποιήσεις 195 93 - 288 
Μεταφορές από / (σε) ενσώματα πάγια - 9 14 23 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 (2.731) (11.555) (1.178) (15.465) 
      
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 214.260 1.250 116 215.626 
     
     
  Όμιλος 

  
Εμπορικά 
σήματα Λογισμικό Λοιπά Σύνολο 

Αξία κτήσης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 205.227 10.246 1.623 217.096 
Αποσβέσεις χρήσεως 3 126 - 129 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - 338 (359) (21) 
Συναλλαγματικές προσαρμογές - 162 (8) 154 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 205.230 10.872 1.256 217.358 
      
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (2.911) (9.101) (1.367) (13.379) 
Αποσβέσεις (9) (674) (82) (765) 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - - 331 331 
Συναλλαγματικές προσαρμογές - (189) 6 (184) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (2.920) (9.964) (1.112) (13.997) 
      
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 202.310 908 144 203.361 

 
Με βάση τον έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε για τα εμπορικά σήματα κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2017, προέκυψε ότι δεν απαιτείται απομείωση. 
 
Η εξαγορά επιχειρήσεων στη χρήση 2017 αφορά την αξία που επιμετρήθηκε για τα ασώματα πάγια 
στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο με την εξαγορά του ομίλου Π. Γ. ΝΙΚΑΣ. 
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  Εταιρεία 

  
Εμπορικά 
σήματα Λογισμικό Λοιπά Σύνολο 

Αξία κτήσης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 202.778 5.842 1.122 209.742 
Προσθήκες χρήσεως - 13 - 13 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - 424 - 424 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 202.778 6.279 1.122 210.179 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 (469) (5.434) (1.003) (6.906) 
Αποσβέσεις χρήσεως (4) (229) (56) (289) 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - - - - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 (473) (5.663) (1.059) (7.195) 
     
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 202.305 616 63 202.984 
      
  Εταιρεία 

  
Εμπορικά 
σήματα Λογισμικό Λοιπά Σύνολο 

Αξία κτήσης     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 202.776 5.677 1.481 209.934 
Αποσβέσεις χρήσεως 2 - - 2 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - 165 (359) (194) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 202.778 5.842 1.122 209.742 
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 (462) (5.199) (1.274) (6.935) 
Αποσβέσεις (7) (235) (60) (302) 
Μεταφορές από / (σε)  ενσώματα πάγια - - 331 331 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (469) (5.434) (1.003) (6.906) 
     
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 202.309 408 119 202.836 

 
Ανάλυση της λογιστικής αξίας των σημάτων του Ομίλου και της Εταιρείας με απεριόριστη ωφέλιμη 
ζωή την 31 Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου 2016 παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 Όμιλος Όμιλος Εταιρεία Εταιρεία 

Επωνυμία σήματος 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
7Days  169.800 169.800 169,800 169,800 
7Days Bake Rolls 20.910 20.910 20,910 20,910 
Finetti 4.670 4.670 4,670 4,670 
Molto 6.429 6.429 6,429 6,429 
Spin Span 488 488 488 488 
Nikas brand name 11.953 - - - 

 214.250 202.297 202,297 202,297 
 
Η ανωτέρω ανάλυση δεν περιλαμβάνει ανάλυση σημάτων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αξίας € 10 την 
31 Δεκεμβρίου 2017 και € 19 την 31 Δεκεμβρίου 2016.  
 
Η Διοίκηση αξιολόγησε τις ωφέλιμες ζωές των προαναφερθέντων σημάτων ως απεριόριστες διότι οι 
ενδείξεις της αγοράς ενισχύουν την άποψη για εισροή ταμειακών εισροών για αόριστο χρονικό 
διάστημα. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής (π.χ. εμπορικά 
σήματα), υπολογίζεται με βάση την αξία λόγω χρήσης (value in use). Ο υπολογισμός της αξίας λόγω 
χρήσης (value in use), χρησιμοποιεί προεξοφλημένες αμοιβές δικαιωμάτων στα προβλεπόμενα 
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χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία προέρχονται από εγκεκριμένους από την διοίκηση του Ομίλου 
προϋπολογισμούς και καλύπτει περίοδο πέντε ετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία αυτών των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει επίσης την τελική αξία αυτών των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων πρόσθετα της αξίας η οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη προβλεπόμενη περίοδο. Πιο 
συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης (value in use) των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων εφαρμόζεται η μέθοδος αποτίμησης “Απαλλαγή από το δικαίωμα” (“Relief from Royalty”) 
και το σχετικό επιτόκιο ανέρχεται σε 3,5%. Για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο, που κυμαινόταν από 4,6% έως 
13,6%, που αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που σχετίζεται με το συγκεκριμένο άυλο περιουσιακό στοιχείο 
καθώς και τη χώρα που χρησιμοποιείται. Δεδομένου ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ενέχουν 
υψηλότερο επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με μια πλήρως λειτουργική επιχείρηση (εταιρεία) ή 
επιχειρηματική μονάδα, το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των 
προσδοκώμενων δικαιωμάτων είναι υψηλότερο από το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται 
για την προεξόφληση ταμειακών ροών από μια εταιρεία ή επιχειρηματική μονάδα. 
 
Οι προεξοφλημένες αμοιβές δικαιωμάτων (προσδοκώμενα έσοδα τα οποία στη συνέχεια 
προεξοφλούνται με το σχετικό επιτόκιο) βασίζονται σε ρυθμούς αύξησης των εσόδων που εκτιμώνται 
από τη Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες τάσεις και ιστορικά στοιχεία. Οι προεξοφλημένες 
αμοιβές δικαιωμάτων πέρα από τις προβλέψεις της περιόδου των πέντε ετών, χρησιμοποιούν ένα 
σταθερό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% (2016: 3,7%) (εκτός των εμπορικών σημάτων Molto και  
Spin Span, που χρησιμοποιήθηκε ένας ρυθμός ανάπτυξης 4,5% (2016: 4,5%)  και 3% (2013: 3%), 
αντίστοιχα, το οποίο αποτελεί τον προβλεπόμενο μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης των εν λόγω 
αμοιβών / εσόδων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι μία αύξηση στον ρυθμό ανάπτυξης του Molto κατά 1,5% θα 
είχε ως συνέπεια την υπέρβαση της λογιστικής αξίας της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών έναντι 
του ανακτήσιμου ποσού κατά περίπου € 982. Η Διοίκηση πιστεύει ότι μία φυσιολογική πιθανή αλλαγή 
στις λοιπές βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε το ανακτήσιμο ποσό δε θα προκαλέσει την 
υπέρβαση της λογιστικής αξίας της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών έναντι του ανακτήσιμου 
ποσού. 
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14. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
 
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο υπόλοιπο της υπεραξίας για το 2016. Η μεταβολή στο 2017 οφείλεται στην 
εξαγορά της ΝΙΚΑΣ. 
 
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών 
(ΜΔΤΡ) ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (ΟΜΔΤΡ) για τις οποίες αναμένεται να 
αντληθούν μελλοντικά οφέλη από τις συνέργειες της συνένωσης. Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος έχει 
καθορίσει πέντε (5) μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών 
ροών ως εξής: 
 

• Central East Europe (CEE) 
• South & West Europe & US (S&WE&US) 
• West Balkans & Caucasus 
• CIS 
• NIKAS (Meat) 

 
Η λογιστική αξία της υπεραξίας (εκτός της υπεραξίας που αφορά διακοπείσες δραστηριότητες), η οποία 
κατανεμήθηκε στις Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών του Ομίλου έχει ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Central East Europe (CEE) 92.081 92.081 

South & West Europe & US (S&WE&US) 28.135 28.135 
West Balkans & Caucasus 15.196 15.196 
CIS 5.712 5.712 
NIKAS (Meat) 11.322 - 

 152.446 141.124 
 
Η υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της ΝΙΚΑΣ, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
αποκτήθηκαν, εκτιμήθηκε σε € 12.099, η οποία στη συνέχεια μειώθηκε κατά € 777 σε €11.322, ποσό 
που αντιστοιχούσε στην πωληθείσα θυγατρική του ομίλου ΝΙΚΑΣ, την εταιρεία «ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.» 
(σημείωση 4). 
 
Το ανακτήσιμο ποσό των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται με βάση τον υπολογισμό 
της αξίας λόγω χρήσης η οποία χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμιακών ροών που βασίζονται στους 
εγκεκριμένους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, οικονομικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι 
καλύπτουν μια περίοδο πέντε ετών έχοντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο περιγράφεται 
παρακάτω. 
 
Οι προβλέψεις ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει ο προϋπολογισμός 
βασίζονται στα αναμενόμενα μικτά περιθώρια κέρδους και στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του προϋπολογισμού. Οι ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς 
περιόδου έχουν επεκταθεί χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% (2016: 3,7%). 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι κάθε πιθανή εύλογη μεταβολή των βασικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται 
το ανακτήσιμο ποσό από τις προαναφερθείσες μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών, δεν θα οδηγούσε 
σε υπέρβαση της λογιστικής αξίας σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία. 
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Τα προεξοφλητικά επιτόκια (WACC) που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της κάθε μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν ως εξής: 
 

CGUs 31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Central East Europe (CEE) 6,4% 6,9% 
South & West Europe & US (S&WE&US) 9,5% 9,4% 
West Balkans & Caucasus 8,1% 9,2% 
CIS 8,8% 9,6% 

 
Με βάση τον έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε ότι δεν 
απαιτείται απομείωση της υπεραξίας. 
 
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας, ο Όμιλος αναθεώρησε της αναγνωρίσιμες μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών (CGUs). Αυτή η αναθεώρηση οδήγησε στον διαχωρισμό του CGU Greece 
& Central Eastern σε 3 CGUs (Central East Europe (CEE), South & West Europe & US (S&WE&US) 
και West Balkans & Caucasus). Κατά συνέπεια, τα στοιχεία του προηγούμενου έτους έχουν 
τροποποιηθεί για λόγους συγκρισιμότητας. 
 
15. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   
 
Ο Όμιλος αποτελείται από την μητρική εταιρεία Chipita SA που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και από ένα 
αριθμό θυγατρικών και συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών στις οποίες η μητρική συμμετέχει άμεσα 
ή έμμεσα ως εξής: 
 

Επωνυμία εταιρείας Χώρα έδρας Δραστηριότητα % συμμετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
GIVENRISE INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CREAM LINE (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA GHANA CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA MEXICO (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA MALAYSIA CYPRUS LTD  ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
GREENPITE INVESTMENT LIMITED ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA INDIA LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
WISEVESRSA INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA FOODS BULGARIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA KAZAKHSTAN CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 60,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
ROLOSON TRADING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
EXODER LTD ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
AΝΘΕΜΙΑ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 92,96% ΟΛΙΚΗ 
ΤΣΙΜΗΣ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 30,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
BLACKCHERRY Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ 33,33% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
CREAM LINE BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA BULGARIA SA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA FOODS BULGARIA EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
DIAS TRANSPORTATION LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 60,00% ΟΛΙΚΗ 
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CHIPITA POLAND SP ZOO ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 99,99% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA HOLDING KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA HUNGARY KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA CZECH SRO ΤΣΕΧΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA YU a.d. BELGRADE SA ΣΕΡΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA SLOVAKIA LTD ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA ITALIA SPA ΙΤΑΛΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA ESPANA S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA ST PETERSBURG ΡΩΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA RUSSIA TRADING OOO ΡΩΣΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13,07% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
DIGMA FOR TRADING COMPANY S.A.E ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13,07% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
EDITA PARTICIPATIONS CYPRUS LTD ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 13,07% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
EDITA CONFECTIONARY INDUSTRIES S.A.E ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10,10% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
MODERN FOODS INDUSTRIES ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
CHIPITA INDIA PRIVATE LTD ΙΝΔΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA GIDA ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 70,00% ΟΛΙΚΗ 
LATIN AMERICAN SNACK  FOODS APS ΔΑΝΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
CHIPIGA ΜΕΞΙΚΟ ΑΔΡΑΝΗΣ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
SERVICIOS CHIPIGA (100% θυγατρική της  CHIPIGA) ΜΕΞΙΚΟ ΑΔΡΑΝΗΣ 35,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
DOLGIA INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΑΔΡΑΝΗΣ 46,67% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
INTERFOODS LTD ΓΚΑΝΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 46,67% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
CHIPITA BELARUS CYPRUS ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA LEFCO LLC ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA UK LTD ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
MUCHICO BAKERY SDN.BHD ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 40,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 93,36% ΟΛΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 51,40% ΟΛΙΚΗ 
NIKAS GROUP LTD CYPRUS HOLDINGS ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 93,36% ΟΛΙΚΗ 
NIKAS BULGARIA EAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΔΡΑΝΗΣ 93,36% ΟΛΙΚΗ 
NIKAS SKOP DOO ΠΓΔΜ ΑΔΡΑΝΗΣ 93,36% ΟΛΙΚΗ 
CHIPITA MEXICO BAKERIES S.DE.R.L.DEC.V ΜΕΞΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100,00% ΟΛΙΚΗ 
WONDERPLANT A.E. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13,96% ΟΛΙΚΗ 
CCP PRODUCTOS S.A.P.I. DE CV. ΜΕΞΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 24,50% ΟΛΙΚΗ 
BRITCHIP ΙΝΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 40,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 
16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Οι άμεσες συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για τις 
χρήσεις 2017 και 2016 παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 
1 Ιανουαρίου 

2017 
Προσθήκες/ 
(μειώσεις) 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΕ 3.770 - 3.770 
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ 2.429 - 2.429 
CHIPITA ESPANA SL 2.256 - 2.256 
CREAMLINE (CYPRUS) LTD 2.598 - 2.598 
CHIPITA ROMANIA SRL 953 - 953 
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 260.112 25.700 285.812 
CHIPITA HOLDING KFT 228 - 228 
CHIPITA HOLDINGS LTD 1 - 1 
 272.347 25.700 298.047 
    

 
1 Ιανουαρίου 

2016 
Προσθήκες/ 
(μειώσεις) 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΕ 3.770 - 3.770 
ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ 2.429 - 2.429 
CHIPITA ESPANA SL 2.256 - 2.256 
CREAMLINE (CYPRUS) LTD 2.598 - 2.598 
CHIPITA ROMANIA SRL 953 - 953 
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 260.112 - 260.112 
CHIPITA HOLDING KFT 228 - 228 
CHIPITA HOLDINGS LTD 1 - 1 
GIVENRISE LTD 1 (1) - 
 272.348 (1) 272.347 



Chipita A.E. 
Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

65 | P a g e  
 

 
Εντός της χρήσης 2017, η Chipita AE συνεισέφερε μετοχικό κεφάλαιο στη θυγατρική της Chipita 
Participations LTD. 
 
Με βάση σχετικό έλεγχο που διεξήγαγε, η Διοίκηση έχει την άποψη ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 
δεν υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης και συνεπώς δεν διενεργήθει έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας. 
 
17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Η συμμετοχή του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύεται ως 
εξής: 
 

 

Ποσοστό 
συμμετοχής την 31 
Δεκεμβρίου 2017 Υπόλοιπο 

  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Edita Food Industries SAE 13,07% 33.295 33.809 
Tsimis AE 30,00% - - 
Black Cherry AE 33,33% 17 88 
Dolgia Investments ltd 40,00% - - 
CCP Productos 24,50% 1 - 
Wonderplant AE 13,96% 4.809 4.770 

  38.122 38.667 
 
Η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη (ζημιές) των συγγενών για το 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Edita Food Industries SAE  1.056 1.310 
Black Cherry SA  (73) 28 
Dolgia Investments ltd  - (1.566) 
Wonderplant  316 170 
CCP Productos  (16) - 

  1.283 (58) 
 
Η συμμετοχή του Ομίλου στα προσαρμοσμένα EBITDA των συγγενών για το 2017 και 2016 
αναλύονται ως εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Edita Food Industries SAE 3.069 6.627 
Black Cherry SA (59) 51 
CCP Productos (13) - 
Tsimis S.A. 1.285 1.191 
Dolgia Investments Ltd - (1.504) 
Wonderplant 817 284 

 5.099 6.649 
 
Οι προαναφερθείσες συγγενείς εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης δεδομένου ότι 
ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συγγενείς εταιρείες δίδονται 
πιο κάτω. 
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Edita Food Industries SAE 
 
Η Edita Food Industries SAE είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Edita,. Η συμμετοχή του Ομίλου 
στην Edita την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ήταν 13,07%. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του ομίλου 
Edita την 31 Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.561 43.314 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100.256 88.093 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (31.484) (34.653) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (38.148) (33.865) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.014) (783) 

 
Τα ανωτέρω συνοπτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.687 14.808 
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός 
εμπορικών, λοιπών και δεδουλευμένων) (12.871) (20.275) 
Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός 
εμπορικών, λοιπών και δεδουλευμένων) (30.389) (27.673) 

 
Ακολουθεί συνοπτική παράθεση στοιχείων των αποτελεσμάτων και των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων της Edita Food Industries SAE για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 
2016, αντίστοιχα. 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Πωλήσεις 150.338 228.062 
Κέρδη χρήσης 8.079 10.077 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) χρήσης (7.118) (81.077) 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα / (ζημίες) χρήσης 961 (71.000) 
EBITDA 23.491 50.976 
Αναλογία Ομίλου στο EBITDA (13,07%) (σημείωση 6) 3.069 6.627 
Μερίσματα εισπραχθέντα από συγγενή εταιρεία 639 1.064 

 
Στα κέρδη χρήσεως ανωτέρω περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Αποσβέσεις 5.596 9.375 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.299 2.691 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.922) (27.318) 
Φόροι εισοδήματος (2.873) (3.958) 

 
  



Chipita A.E. 
Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  
 

67 | P a g e  
 

Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Edita Foods Industries S.A.E, που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Ίδια κεφάλαια συγγενούς εταιρείας 58.171 62.106 
Συμμετοχή Ομίλου στα ίδια κεφάλαια κατά 13,07%  7.600 8.114 
Υπεραξία 16.776 16.776 
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία από την απώλεια κοινού ελέγχου 8.919 8.919 
Λογιστική αξία της συμμετοχής του Ομίλου στην Edita Foods 
Industries SAE 33.295 33.809 

 
Η μεταβολή στη λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Edita Food Industries S.A.E. για τις 
χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 33.809 43.591 
Αναλογία κέρδους συγγενούς  1.056 1.310 
Μείον: Μερίσματα εισπραχθέντα (639) (1.064) 
(Μείον) / Πλέον: Συναλλαγματικές (ζημιές) / κέρδη (931) (10.539) 
Απόκτηση νέων μετοχών - 511 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 33.295 33.809 

 
 
Tsimis SA 
 
Η εταιρεία ΤΣΙΜΗΣ ΑΕ ειδικεύεται στις εκτυπώσεις βαθυτυπίας υλικών εύκαμπτης συσκευασίας. Η 
εταιρεία είχε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια τόσο την 31 Δεκεμβρίου 2017 όσο και την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει αναλογία στα κέρδη ή ζημίες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσεως έως ότου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας αυτής καταστεί θετικό. Η αναλογία 
του Ομίλου στο μη αναγνωρισμένο κέρδος για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 
ανερχόταν σε € 153 και € (14) και στις μη αναγνωρισμένες ζημίες σε € 2.848 και € 3.001 σωρευτικά 
αντίστοιχα. 
 
Dolgia Investments Ltd 
 
H Dolgia Investment Ltd είναι η μητρική εταιρεία της Interfoods Limited, μια εταιρία η οποία 
ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση σνακ. Ιδρύθηκε στη Γκάνα όπου κυρίως 
δραστηριοποιείται. Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, ο Όμιλος Dolgia έχει αρνητική καθαρή θέση 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι o όμιλος Dolgia θα 
εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος στο άμεσο μέλλον. Με βάση αυτή την εκτίμηση, αποφασίστηκε και 
διενεργήθηκε απομείωση ποσού € 1.008 την 31 Δεκεμβρίου 2016 και η λογιστική αξία μηδενίστηκε. Δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για αναστροφή της απομείωσης αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. 
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Wonderplant SA 
 
Η Wonderplant ΑΕ είναι μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ασχολείται με 
παραγωγή και πώληση υδροπονικής ντομάτας στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.  
 
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Wonderplant AE, κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.479 10.043 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.176 28.582 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (9.452) (6.626) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (15.357) (17.435) 

 
Τα ανωτέρω συνοπτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.731 1.484 
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός εμπορικών, λοιπών 
και δεδουλευμένων) (1.802) (15.963) 
Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός εμπορικών, 
λοιπών και δεδουλευμένων) (15.312) - 

 
Ακολουθεί συνοπτική παράθεση στοιχείων των αποτελεσμάτων και των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων της Wonderplant ΑΕ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και για την περίοδο 
από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα. 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Πωλήσεις 17.924 5.380 
Κέρδη χρήσης 2.265 1.225 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης - - 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα χρήσης 2.265 1.225 

 
Στα κέρδη χρήσεως ανωτέρω περιλαμβάνονται τα εξής: 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Αποσβέσεις 1.864 590 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 2 83 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (765) (311) 
Φόρος εισοδήματος (1.348) - 

 
Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Wonderplant ΑΕ, που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Ίδια κεφάλαια συγγενούς εταιρείας 14.846 14.564 
Συμμετοχή Ομίλου στα ίδια κεφάλαια κατά 13,96%  2.072 2.033 
Υπεραξία 2.737 2.737 
Λογιστική αξία της συμμετοχής του Ομίλου στην Wonderplant ΑΕ 4.809 4.770 
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Η μεταβολή στη λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Wonderplant ΑΕ για τις χρήσεις που 
έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής: 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 

Περίοδος από 1 
Σεπτεμβρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2016 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 4.770 - 
Απόκτηση μετοχών - 4.600 
Μείωση κεφαλαίου (277) - 
Αναλογία κέρδους συγγενούς  316 170 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 4.809 4.770 

 
18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 
Η συμμετοχή του Ομίλου σε κοινοπραξίες κατά την λήξη της κάθε χρήσης αναλύεται ως εξής : 
 

 

Ποσοστό συμμετοχής 
την 31 Δεκεμβρίου 

2017 Υπόλοιπο 

   

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Modern Food Industries 25%  28.806   29.837  
Latin American Snack Foods  35%  3.515   3.990  
Muchico Bakery SDN 40%  685   604  
BRITCHIP 40%  297  - 

   33.303   34.431  
 
Η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη / (ζημίες) των κοινοπραξιών για το 2017 και 2016 αναλύεται ως 
εξής: 
 

  Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως 
  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 
Modern Food Industries   3.007  3.811  
Latin American Snack Foods   (475)  224  
Muchico Bakery SDN  (428) - 
BRITCHIP  - - 

   2.104   4.035  
 
Η αναλογία του Ομίλου στα EBITDA των κοινοπραξιών για το 2017 και 2016 αναλύεται ως εξής: 
 

 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2016 
Modern Food Industries 4.883 5.734 
Latin American Snack Foods - 752 
Muchico Bakery SDN (384) - 

 4.499 6.486 
 
Οι προαναφερθείσες εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης δεδομένου ότι ο Όμιλος 
ασκεί από κοινού έλεγχο. Συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινοπραξίες του Ομίλου 
παρατίθενται πιο κάτω.  
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Modern Food Industries 
 

Η Modern Food Industries ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία. Έχει ως αντικείμενο 
την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων ζύμης και παρόμοιων προϊόντων. Η συνοπτική οικονομική 
πληροφόρηση παρακάτω δείχνει τα ποσά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 
κοινοπραξίας, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 
31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.705 40.814 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 75.742 68.887 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (18.796) (15.931) 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (3.516) (13.513) 

 
Τα ανωτέρω συνοπτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 13.702 4.152 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα - 49 
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός 
εμπορικών, λοιπών και δεδουλευμένων) (5.664) (3.294) 
Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός 
εμπορικών, λοιπών και δεδουλευμένων) (2.277) (11.888) 

 
Ακολουθεί συνοπτική παράθεση στοιχείων των αποτελεσμάτων και των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων της Modern Food Industries για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, 
αντίστοιχα. 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Πωλήσεις 105.665 111.750 
Κέρδη χρήσης 12.030 15.244 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) χρήσης (10.442) 2.466 
Συνολικά συγκεντρωτικά  έσοδα χρήσης 1.588 17.710 
EBITDA 19.532 22.936 
Αναλογία Ομίλου στο EBITDA (25%) (σημείωση 6) 4.883 5.734 
Μερίσματα εισπραχθέντα από κοινοπραξία 1.427 1.660 

 
Στα ανωτέρω κέρδη χρήσεως περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Αποσβέσεις 7.275 7.446 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4 205 
Χρηματοοικονομικά έξοδα (228) (457) 
Φόροι εισοδήματος (3) (6) 
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Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Modern Food Industries, που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Ίδια κεφαλαία κοινοπραξίας 76.135 80.257 
Συμμετοχή Ομίλου στα ίδια κεφάλαια κατά 25%  19.034 20.065 
Υπεραξία 9.772 9.772 
Λογιστική αξία της συμμετοχής του Ομίλου  28.806 29.837 

 
Η μεταβολή στη λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Modern Food Industries για τις χρήσεις 
που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 29.837 27.069 
Αναλογία κέρδους κοινοπραξίας  3.007 3.811 
Μείον: Μερίσματα εισπραχθέντα (1.427) (1.660) 
(Μείον) / Πλέον: Συναλλαγματικές (ζημιές) / κέρδη (2.611) 617 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 28.806 29.837 

 
Latin American Snack Foods 
 
Η Latin American Snack Foods, η οποία ιδρύθηκε στη Δανία, είναι η εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου 
Chipiga που είναι υπό εκκαθάριση. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η εκκαθάριση είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί 
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς όλες οι σημαντικές διαδικασίες εκκαθάρισης είχαν συντελεστεί.  
 
Η συνοπτική οικονομική πληροφόρηση παρακάτω απεικονίζει τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις 
της κοινοπραξίας οι οποίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 
και 31 Δεκεμβρίου 2016.  
 
Συνοπτικά, τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Latin American Snack Foods, κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2017 και 2016, έχουν ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.407 10.647 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (364) (960) 

 
Τα ανωτέρω συνοπτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.585  8.350  
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Ακολουθεί συνοπτική παράθεση στοιχείων των αποτελεσμάτων και των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων της Latin American Snack Foods για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 
και 2016, αντίστοιχα. 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Κέρδη από ρευστοποίηση  - 1.807 
Καθαρά κέρδη χρήσεως - 1.807 
Λοιπά συνολικά έσοδα (ζημίες) χρήσης (1.357) (1.167) 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα (ζημίες) χρήσης (1.357) 640 

 
Στα ανωτέρω κέρδη ανωτέρω χρήσεως περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

Χρηματοοικονομικά έσοδα - 251 
Φόροι εισοδήματος - 592 

 
Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Latin American Snack Foods, που περιλαμβάνεται 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Ίδια κεφαλαία κοινοπραξίας 10.043 9.684 
Συμμετοχή Ομίλου στα ίδια κεφάλαια κατά 35%  3.515 3.389 
Απαλοιφή ενδοεταιρικού κέρδους - 601 
Λογιστική αξία της συμμετοχής του Ομίλου  3.515 3.990 

 
Η μεταβολή στη λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Latin American Snack Foods για τις 
χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής: 
 

 
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 3.990 3.165 
Αναλογία (ζημίας) / κέρδους κοινοπραξίας  (475) 632 
(Μείον) / Πλέον: Συναλλαγματικές (ζημιές) / κέρδη - (408) 
Απαλοιφή ενδοεταιρικού κέρδους - 601 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 3.515 3.990 

 
Muchico Bakery 
 
Η Muchico Bakery SDN ιδρύθηκε το 2016 προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στη Μαλαισία με 
αντικείμενο την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων ζύμης.  
 
Η συνοπτική οικονομική πληροφόρηση παρακάτω δείχνει τα ποσά που απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της κοινοπραξίας, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2017.    
 

  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.117 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  1.858 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (1.320) 

 
Τα ανωτέρω συνοπτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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31 Δεκεμβρίου 

2017 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα  58 
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός εμπορικών, λοιπών και 
δεδουλευμένων)  (612) 

 
Παράθεση συνοπτικών στοιχείων των αποτελεσμάτων και των λοιπών συνολικών εισοδημάτων για την 
περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017: 
 

  

Περίοδος 1 
Απριλίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2017 

Πωλήσεις  4.633 
Ζημία χρήσης  (1.072) 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) χρήσης  (147) 
Συνολικά συγκεντρωτικά  έσοδα / (ζημίες) χρήσης  (1.219) 
EBITDA  (960) 
Αναλογία Ομίλου στο EBITDA (40%)  (384) 

 
Οι ανωτέρω ζημιές για την περίοδο περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

  

Περίοδος 1 
Απριλίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2017 

Αποσβέσεις  113 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  8 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  (6) 
Φόροι εισοδήματος  (1) 

 
Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Muchico Bakery, που περιλαμβάνεται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  

Περίοδος 1 
Απριλίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2017 

   
Ίδια κεφαλαία κοινοπραξίας  1.655 
Συμμετοχή Ομίλου στα ίδια κεφάλαια κατά 40%   662 
Υπεραξία  23 
Λογιστική αξία της συμμετοχής του Ομίλου   685 

 
Η μεταβολή στη λογιστική αξία της συμμετοχής στην εταιρεία Muchico για τις χρήσεις που έληξαν 31 
Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 604 - 
Συμμετοχή Ομίλου στην αύξηση κεφαλαίου 568 604 
Αναλογία στη ζημία   (428) - 
Συναλλαγματικές ζημιές (59) - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 685 604 
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Britchip 
 
Η Britchip ιδρύθηκε εντός του 2017 προκειμένου να λειτουργήσει στην Ινδία. Αναμένεται να ξεκινήσει 
δραστηριότητα στο τέλος του 2018 με αντικείμενο την παραγωγή και πώληση κρουασάν. 
 
Η κίνηση της συμμετοχής του Ομίλου, έχει ως εξής: 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
Υπόλοιπο έναρξης  -  
Έξοδα ιδρύσεως  297  
Υπόλοιπο τέλους   297  
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19. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

  Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις 

κτηρίων Σύνολο 
Εύλογη αξία:       
1 Ιανουαρίου 2017 - - - 
Εξαγορά θυγατρικής 637 1.715 2.352 
31 Δεκεμβρίου 2017 637 1.715 2.352 

 
Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου, οικόπεδα και κτήρια, κατέχονται με σκοπό τη μακροχρόνια 
μίσθωσή τους και την αποκομιδή εσόδων από ενοίκια ή για την επίτευξη κεφαλαιακών οφελειών και 
δεν χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο. Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους με 
τις αυξομειώσεις αυτής να καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Ο Όμιλος αναθέτει την εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων σε ανεξάρτητους 
αναγνωρισμένους επαγγελματίες εκτιμητές. Η εκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στις οικονομικές 
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017, έχει γίνει από την εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών DANOS 
International Property Consultants and Valuers, με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2017. 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας προέρχονται από ένα 
ιδιόκτητο ακίνητο στη Βιομηχανική Περιοχή Λαρίσης, το οποίο εκμισθώνει στη θυγατρική της 
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. Η Εταιρεία αποτιμά τα επενδυτικά ακίνητα στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις. Η επένδυση στο ακίνητο αυτό αναλύεται ως εξής: 
 

 Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις 

κτηρίων Σύνολο 
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2016 251 954 1.205 

    
Αποσβέσεις    
1 Ιανουαρίου 2016 - (281) (281) 
Αποσβέσεις χρήσεως - (25) (25) 
31 Δεκεμβρίου 2016 - (306) (306) 
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 251 648 899 

    

 Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις 

κτηρίων Σύνολο 
Κόστος    
1 Ιανουαρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2017 251 954 1.205 

    
Αποσβέσεις    
1 Ιανουαρίου 2017 - (306) (306) 
Αποσβέσεις χρήσεως - (25) (25) 
31 Δεκεμβρίου 2017 - (331) (331) 
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 251 623 874 

Σημειώνεται ότι αυτό το ακίνητο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ταξινομείται στα 
ενσώματα πάγια.  
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20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν κυρίως οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο 
μη εισηγμένων εταιρειών και αναλύονται παρακάτω.  
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016   

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016  
Μετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες 165 166  164 164 

 
 
21. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν δανειακές απαιτήσεις του Ομίλου, η κίνηση των οποίων κατά τη 
διάρκεια των ετών 2016 και 2017, αναλύεται ως εξής: 
 

 

1 
Ιανουαρίου 

2016 
Νέες 

χορηγήσεις 

Αντιστροφή 
προηγούμενων 
απομειώσεων 

Από-
αναγνώριση 

δανείου Τόκοι 

Συναλ-
λαγματικές 
διαφορές 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Δανειακές απαιτήσεις 
(αφορά σε €5,4 εκατ. 
Ομολ. δάνειο) 4.870 - - - (6) - 4.864 
Δανειακές απαιτήσεις 
(αφορά σε €1,5 εκατ. 
Ομολ. δάνειο) 1.485 - - - (1) - 1.484 
Σύνολο Ομολ. Δανείου  6.355 - - - (7) - 6.348 
Λοιπές δανειακές 
απαιτήσεις 2.021 471 - - - 69 2.561 
Συνολικές Δανειακές 
Απαιτήσεις 8.376 471 - - (7) 69 8.909 

        

 

1 
Ιανουαρίου 

2017 
Νέες 

χορηγήσεις 

Αντιστροφή 
προηγούμενων 
απομειώσεων 

Από-
αναγνώριση 

δανείου Τόκοι 

Συναλ-
λαγματικές 
διαφορές 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 
Δανειακές απαιτήσεις 
(αφορά σε €5,4 εκατ. 
Ομολ. δάνειο) 4.864 1.800 536 (7.200) - - - 
Δανειακές απαιτήσεις 
(αφορά σε €1,5 εκατ. 
Ομολ. δάνειο) 1.484 750 16 (2.250) - - - 
Σύνολο Ομολ. Δανείου  6.348 2.550 552 (9.450) - - - 
Λοιπές δανειακές 
απαιτήσεις 2.561 - - - 28 - 2.589 
Λοιπές συμβάσεις 
χρηματοδοτησης - 112 - - - - 112 
Συνολικές Δανειακές 
Απαιτήσεις 8.909 2.662 552 (9.450) 28 - 2.701 

 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ο Όμιλος συμμετείχε με € 5,4 εκατ. στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 
δανείου ύψους € 10 εκ. το οποίο εκδόθηκε από τον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Όμιλο 
Π. Γ. Νίκας ΑΕ., ο οποίος δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων κρέατος. Επίσης, τον Ιανουάριο 
του 2013 ο Όμιλος συμμετείχε με € 1,5 εκατ. στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους € 
3 εκ. από την Π. Γ. Νίκας ΑΕ. Κατά την εξαγορά της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΕ στις 29 Μαΐου 2017, τα δύο αυτά 
δάνεια, τα οποία μετά από μια αναστροφή απομείωσης τους κατά συνολικά € 552 που είχε διενεργηθεί σε 
προηγούμενη της συγκριτικής χρήσης, συμποσούμενα σε € 9.450, χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση 
του τιμήματος της εξαγοράς από τον Όμιλο της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ, με κεφαλαιοποίησή τους κατά την 29 
Δεκεμβρίου 2017 και έκδοση αντίστοιχων μετοχών, οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του Ομίλου. 
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Στις 18 Νοεμβρίου 2014, ο Όμιλος χορήγησε μη τοκοφόρο δάνειο ποσού $ 1.500 χιλ. (€ 1.217) στην 
EPTA America, τον κύριο διανομέα των προϊόντων της στις ΗΠΑ. Το 2015, το χορηγηθέν δάνειο 
αυξήθηκε σε $ 2.200 χιλ. (€ 2.021) με σχετική τροποποίηση η οποία υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 
2015 ενώ το 2016, το ποσό του δανείου αυξήθηκε σε $ 2.700 χιλ. (€ 2.561) με σχετική τροποποίηση η 
οποία υπογράφηκε στις 08 Νοεμβρίου 2016, ενώ με νεότερη τροποποίηση η αποπληρωμή του δανείου 
παρατάθηκε μέχρι τον Νοέμβριου του 2018. Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση του δανείου προβλέπει 
την αποπληρωμή του τον Νοέμβριο του 2018, η απαίτηση περιλαμβάνεται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τον εκτιμώμενο χρόνο είσπραξης.  
 
Το ποσό των € 112, σχετίζεται με μια σύμβαση που υπογράφηκε το 2017 μεταξύ του Ομίλου και της 
Luminous Capital Investments Fund, μιας χρηματοοικονομικής συνεργασίας που έχει ιδρυθεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία ο Όμιλος έχει αναλάβει να συνεισφέρει το συνολικό ποσό 
των € 5.000, το οποίο κατά ποσοστό 99,999% συνιστά δάνειο και κατά το υπόλοιπο 0,001% σε 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της συνεργασίας. 
 
 
22. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές μη-κυκλοφορούσες (μακροπρόθεσμες) απαιτήσεις αναλύονται παρακάτω: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016   

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από τρίτους  286   173   121 121 
ΦΠΑ εισπρακτέος  2.542   2.838   - - 
Δοθείσες εγγυήσεις  516  678   229 223 
Σύνολο  3.344   3.689   350 344 

 
 
23. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016   

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016  
Αναπόσβεστη αξία πάγιου διαφημιστικού υλικού 1.155   915    959  815  
Αξία παγίων σε τελωνειακές αποθήκες - -  10.174 16.597 
Σύνολο 1.155 915  11.133 17.412 

 
 
 
Η μεταβολή των παγίων σε τελωνειακές αποθήκες για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
αναλύεται ως ακολούθως : 
 
 Εταιρεία 
1 Ιανουαρίου 2017 16.597 
Προσθήκες χρήσεως 3.303 
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Μεταφορές στα ενσώματα πάγια (6) 
Πωλήσεις (9.128) 
Αποσβέσεις (592) 
31 Δεκεμβρίου 2017 10.174 

 
Οι προσθήκες της χρήσης αφορούν κυρίως πάγια περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν από την 
Chipita India Private Ltd € 2,9 εκατ. και μηχανές συσκευασίας που αγοράστηκαν από την Chipita 
Poland SP ZOO ποσού  € 0,2 εκατ. 
 
Οι πωλήσεις αφορούν κυρίως γραμμή παραγωγής κρουασάν αξίας € 8,7 εκατ. που μεταβιβάστηκε στην 
Chipita Poland SP ZOO και κατά € 0,2 εκατ. τα μηχανήματα παραγωγής που μεταβιβάστηκαν στην 
Chipita St Petersburg. 
 
24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Έτοιμα και ημι-έτοιμα προϊόντα  10.832  8.826  1.548 2.140 
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα   26.922  25.254  6.811 7.692 
Εμπορεύματα  2.203  2.205  1.567 1.694 
Ανταλλακτικά (i)  5.810  5.404  3.049 2.844 
Μείον: πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων (ii) (412) (132)  (8) (22) 
Σύνολο  45.355  41.557  12.967 14.348 

 
(i)  Τα αποθέματα περιλαμβάνουν ανταλλακτικά τα οποία δεν αναμένονται να αναλωθούν εντός των 

επόμενων 12 μηνών. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” 
τα ανταλλακτικά έχουν ταξινομηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς αναμένεται να αναλωθούν 
εντός της λειτουργικής δραστηριότητας και δεν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. 

 
(ii)  Η μεταβολή της πρόβλεψης απαξιωμένων αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 

2017 και 2016 είναι η εξής: 
  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016   

 31 
Δεκεμβρίου 

2017  

 31 
Δεκεμβρίου 

2016  
Αρχικό υπόλοιπο   (132) (8.466)  (22) (26) 
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως (36) (60)  (8) (6) 
Προσθήκη χρήσεως από διακοπτόμενες 
δραστηριότητες (984) -  - - 
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις -   8   - - 
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (διαγραφές)  984   8.131   22 10 
Από εξαγορά θυγατρικής (241) -  - - 
Συναλλαγματικές προσαρμογές (3)  255   - - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (412) (132)  (8) (22) 

 
Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο για τη χρήση 2017 και 2016 όσον αφορά τις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν € 173,4 εκατ. για τον Όμιλο και € 67.8  εκατ. για την Εταιρεία (2016: 
€ 146,0 εκατ. για τον Όμιλο και € 62,0 εκατ. για την Εταιρεία). 
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Η χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη στο 2016 αφορά καταστροφές αποθεμάτων κυρίως από την Chipita India 
Private Ltd. Η μαζική καταστροφή των αποθεμάτων συνδέεται με την ανάκληση του προϊόντος στην Ινδία 
κατά την χρήση 2015.  
 
 
25. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Απαιτήσεις από πελάτες  88.789  66.796  32.091 30.649 
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (9.675) (4.788)  (2.108) (3.574) 
Σύνολο  79.114   62.008   29.983 27.075 

 
Σε σχέση τις παραπάνω εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν λάβει εγγυητικές επιστολές 
τραπέζης από τους πελάτες ποσού € 2,815 (2016: € 2,495).  
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:   
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017  
 31 Δεκεμβρίου 

2016   
 31 Δεκεμβρίου 

2017  
 31 Δεκεμβρίου 

2016  
Αρχικό υπόλοιπο   (4.788) (3.109)  (3.574) (2.026) 
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως (37) (1.767)  (20) (1.548) 
Από εξαγορά θυγατρικής (6.591) 139  - - 
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη  1.661  4  1.486 - 
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  28  (20)  - - 
Λοιπές κινήσεις  52  (35)  - - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (9.675) (4.788)  (2.108) (3.574) 

 
Η πρόβλεψη της Εταιρείας για τη χρήση 2016 περιλαμβάνει ζημιά από απομείωση απαίτησης από 
μεγάλη ελληνική αλυσίδα supermarkets ποσού € 1.486.  
 
Στις εμπορικές απαιτήσεις που απεικονίζονται παραπάνω συμπεριλαμβάνονται ποσά τα οποία είναι 
ληξιπρόθεσμα στο τέλος της περιόδου αναφοράς για τα οποία ο Όμιλος δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη 
για επισφαλείς απαιτήσεις, επειδή δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στην πιστωτική τους κατάσταση 
και ως εκ τούτου τα ποσά εξακολουθούν να θεωρούνται ανακτήσιμα. 
 
Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής: 
 

  

 Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  
 31 Δεκεμβρίου 

2017  
 31 Δεκεμβρίου 

2016   
 31 Δεκεμβρίου 

2017  
 31 Δεκεμβρίου 

2016  
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα  59.660 46.067  22.983 22.345 
Ληξιπρόθεσμα:      
Μέχρι 90 ημέρες 18.839 13.806  4.096 3.098 
91 - 180 ημέρες 172 866  2.078 585 
181 - 360 ημέρες 229 1.134  795 1.047 
Πάνω από 360 ημέρες 214 135  31 - 
Σύνολο 79.114 62.008  29.983 27.075 
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Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη τοκοφόρες και γενικά  αποπληρώνονται μεταξύ 0-90 ημερών για το 
σύνολο του Ομίλου. 
 
26. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Προκαταβληθέντες & 
παρακρατούμενοι φόροι  3.184 3.087  62 618 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 2.658 7.258  894 6.166 
ΦΠΑ εισπρακτέος 2.213 2.794  - 36 
Προπληρωμένα έξοδα 2.258 1.672  1.029 859 
Λοιπές προκαταβολές 45 121  - - 
Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού 225 275  71 57 
Απαιτήσεις που σχετίζονται με πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 1.905 532  1.009 180 
Λοιπές απαιτήσεις από θυγατρικές 
εταιρείες του Ομίλου - -  8.692 9.738 
Λοιπές απαιτήσεις 1.228 1.653  481 921 

 13.716 17.392  12.238 18.575 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες αφορούν απαιτήσεις για αμοιβές υπηρεσιών διαχείρισης 
και δικαιώματα. Η Εταιρεία αναγνώρισε στα λοιπά έσοδα ποσό ύψους € 15.646 για τις αμοιβές από 
υπηρεσίες διαχείρισης και ποσό € 4.036 για αμοιβές δικαιωμάτων. 
 
 
27. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Ταμείο 648 605  223 289 
Καταθέσεις      
-Λογαριασμοί όψεως 14.155 8.433  2.903 926 
-Προθεσμιακές καταθέσεις 2.466 844  - - 
- Υπεραναλήψεις 4.701 77  - - 
Σύνολο καταθέσεων 21.322 9.354  2.903 926 
Σύνολο 21.970 9.959  3.126 1.215 

 
 
 
Οι τραπεζικές καταθέσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ 8.755 4.965  2.897 925 
Καταθέσεις προθεσμίας σε Ευρώ 30 30  - - 
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Υπεραναλήψεις 4.657 -  - - 
Σύνολο καταθέσεων σε Ευρώ 13.442 4.995  2.897 925 
Καταθέσεις όψεως σε ξένα νομίσματα 5.400 3.468  6 1 
Καταθέσεις προθεσμίας σε ξένα 
νομίσματα 2.436 814  - - 
Υπεραναλήψεις σε ξένο νόμισμα 44 77  - - 
Σύνολο καταθέσεων σε ξένα νομίσματα 7.880 4.359  6 1 

      
Σύνολο καταθέσεων 21.322 9.354  2.903 926 

 
Οι τραπεζικές καταθέσεις τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 
καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας, τα οποία 
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο του δεδουλευμένου, ανήλθαν σε € 104 και € 1 για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα (2016: € 100 για τον Όμιλο και € 2 για την Εταιρεία) και περιλαμβάνονται στα 
χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, από το συνολικό ποσό των ταμειακών διαθεσίμων, το ποσό των € 6,582 
αφορά καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι οι τραπεζικές αυτές καταθέσεις 
υπόκεινται σε περιορισμό κίνησης κεφαλαίων, η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει τις καταθέσεις αυτές 
χωρίς περιορισμό, καθώς οι καταθέσεις στις Ελληνικές Τράπεζες από το εξωτερικό υπερβαίνουν το ποσό 
αυτό. 
 
28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Εκδοθέν κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο και η διαφορά υπέρ το άρτιο αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Μετοχικό Κεφάλαιο      
Εκδοθέν (i)  70.686   80.784    70.686   80.784  

      
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο      
Καταβεβλημένο   365.826   365.826    365.826   365.826  

      
Ίδιες Μετοχές (ii) (5.707) (5.820)  - - 

 
 (i)  Την 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 70.686.000, 

διαιρούμενο σε 100.980.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,70 έκαστη. Όλες οι εκδοθείσες 
ονομαστικές μετοχές ήταν πλήρως καταβεβλημένες. Την 31 Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των 
κοινών μετοχών ανερχόταν σε 100.980.000 ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και είχαν πλήρως 
καταβληθεί.   

 
Κατά τη διάρκεια του 2017, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων              
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 10.098, με μείωση της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών κατά δέκα λεπτά (€ 0,10) ανά μετοχή. Ομοίως για το 2016, αποφασίστηκε η 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 10.098 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 
κατά δέκα λεπτά (€ 0,10) ανά μετοχή 

 
(ii)  Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κατά 100% ελεγχόμενη και ενοποιούμενη εταιρεία Wisevesrsa 

Investments Limited κατείχε 1.127.840 μετοχές, οι οποίες αποτελούν ποσοστό συμμετοχής 1,12 % 
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στο μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Α.Ε. Οι ίδιες μετοχές απεικονίζονται αφαιρετικά του μετοχικού 
κεφαλαίου και της διαφοράς υπέρ το άρτιο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
Chipita. 

 
Λοιπά αποθεματικά 
 
Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  

Τακτικό, 
αφορολόγητα, 

και ειδικά 
αποθεματικά Λοιπά αποθεματικά 

Σύνολο 
αποθεματικών 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  14.356 1.984 16.340 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 14.356 1.984 16.340 
 
α) Τακτικό αποθεματικό 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει αποθεματικό, από 
τα καθαρά κέρδη της κάθε χρήσης.  Αυτό το αποθεματικό πρέπει να αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ποσό όχι 
μικρότερο από το 5% των καθαρών κερδών χρήσεως μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν τη λήξη της 
Εταιρείας. 
 
β) Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ 
ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και κέρδη από πώληση συμμετοχών μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο εταιρειών, τα οποία δεν είναι φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην 
πηγή. Τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους. Δεδομένου, ότι 
η Διοίκηση δεν έχει πρόθεση να διανείμει αυτά τα αποθεματικά, η Εταιρεία δεν λογιστικοποίησε 
σχετική αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. 
 
γ)    Λοιπά αποθεματικά  
 
Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει 
ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το 
σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για 
τα αποθεματικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση από την Εταιρεία. 
 
δ)  Αποθεματικό μετατροπής συναλλάγματος 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν στη μετατροπή των αποτελεσμάτων και του συνόλου των 
ιδίων κεφαλαίων των δραστηριοτήτων αλλοδαπών εταιρειών του Ομίλου από τα τοπικά νομίσματα στο 
νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου (Ευρώ), αναγνωρίζονται απευθείας 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και συσσωρεύονται στα αποθεματικά μετατροπής 
συναλλάγματος. Οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες κατά το παρελθόν σωρεύονταν στο αποθεματικό 
μετατροπής συναλλάγματος καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά την πώληση 
των δραστηριοτήτων εξωτερικού. 
 
 

29. ΜΗ-ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
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Παρατίθεται συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στις 
οποίες υπάρχουν μη ελέγχουσες συμμετοχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 
2016. Τα κονδύλια στην ακόλουθη πληροφόρηση παρουσιάζονται πριν από την απαλοιφή 
ενδοεταιρικών υπολοίπων και συναλλαγών. 
 

  Χρήση λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016  

  

Chipita 
Gida Viomar DIAS Σύνολο  

       
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2.019 5.562 315 7.896  
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού  15.999 3.009 2 19.010  
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  (1.623) (1.513) (42) (3.178)  
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  (27.474) (758) - (28.232)  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (11.079) 6.300 275 (4.504)  
       
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (3.324) 453 110 (2.761)  
       
       
Έσοδα  6.337 6.111 212 12.660  
Έξοδα  (10.514) (5.850) (224) (16.588)  
       
Καθαρά κέρδη χρήσεως  (5.381) 233 (12) (5.160)  
Αναλογούν σε :       
Μετόχους της Εταιρείας:  (3.767) 217 (7) (3.557)  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές:  (1.614) 16 (5) (1.603)  
       
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  (2.725) - - (2.725)  
Αναλογούν σε :       
Μετόχους της Εταιρείας:  (1.907) - - (1.907)  
Μη ελέγχουσες συμμετοχές:  (817) - - (817)  
       
       
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (3.949) 57 (28) (3.920)  
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (329) (46) - (375)  
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  4.500 - - 4.500  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  222 11 (28) 205  
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 Χρήση λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

Chipita 
Gida Viomar DIAS 

Όμιλος 
NIKA Total 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.106 5.949 292 22.333 30.680 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 13.454 2.888 1 20.529 36.872 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (1.545) (1.773) (39) (14.747) (18.104) 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (32.424) (639) - (21.222) (54.285) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (18.409) 6.425 254 6.893 (4.837) 

      
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (5.376) 462 101 (652) (5.613) 

      
      
Έσοδα 7.323 6.221 - 28.291 41.835 
Έξοδα (10.407) (6.073) (158) (31.719) (48.357) 

      
Καθαρά κέρδη χρήσεως (4.206) 129 (21) (1.994) (6.092) 
Αναλογούν σε :      
Μετόχους της Εταιρείας: (2.944) 120 (13) (1.710) (4.547) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές: (1.262) 9 (8) (285) (1.546) 
      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (3.123) - - - (3.123) 
Αναλογούν σε :      
Μετόχους της Εταιρείας: (2.186) - - - (2.186) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές: (937) - - - (937) 
      
      
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (3.278) 112 (3) (1.507) (4.676) 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (730) (51) - 1.842 1.061 
Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.100 - - (4.263) (163) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα 92 61 (3) (3.928) (3.778) 

 
30. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αφορούν επιδοτήσιες 
για πάγιο εξοπλισμό τoυ Ομίλου και της Εταιρείας και αποσβένονται με τις ωφέλιμες ζωές των 
αντίστοιχων παγίων. Η μεταβολή των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Υπόλοιπο έναρξης 1.977 2.273  1.340 1.493 
Απόσβεση επιχορήγησης (251) (294)  (146) (153) 
Από εξαγορά θυγατρικής (14) -  - - 
Συναλλαγματικές προσαρμογές 15 (2)  - - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.726 1.977  1.194 1.340 
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31. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
(a) Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα: Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 που έχουν περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
ανήλθαν σε € 14.029 για τον Όμιλο και σε € 5.029 για την Εταιρεία (2016: € 11.695 για τον Όμιλο 
και € 5.082 για την Εταιρεία). 

 
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
συνταξιοδότησής τους.  Σχετικά με τις ελληνικές θυγατρικές το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει 
ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι ή εργάτες που παραιτούνται δεν δικαιούνται 
αποζημίωση.  Η αποζημίωση προς καταβολή στην περίπτωση της συνταξιοδότησης είναι ίση με το 
40% του ποσού που θα καταβαλλόταν στην περίπτωση της απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα 
καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.  Με βάση αυτήν την 
πρακτική, η Εταιρεία δεν χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα. Ο Όμιλος χρεώνει τα αποτελέσματά 
του για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής αναλογιστικής 
υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο 
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

 
Μια ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών προέβη σε εκτίμηση των υποχρεώσεων του Ομίλου οι οποίες 
απορρέουν από την υποχρέωση της καταβολής αποζημιώσεων. Τα στοιχεία και οι βασικές παραδοχές της 
αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχουν ως εξής:   
 
 Όμιλος Όμιλος Εταιρεία Εταιρεία 
Βασικές παραδοχές:  2017 2016 2017 2016 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 1,60% 1,5% 1,6% 
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 1,75% 2,50% 1,75% 2,5% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 

 
Ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Κόστος υπηρεσίας 213 231  85 163 
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών 281 180  230 181 
Χρηματοοικονομικό κόστος 53 52  40 49 
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα: 547 463  355 393 

 
Ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος 514 (45)  364 (54) 
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Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών: 

 
 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών (κατά την έναρξη της χρήσης)  3.066   2.924   2.495 2.455 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) περιόδου  514  (45)  364 (53) 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  547   463   355 393 
Εξαγορά θυγατρικής  729  -   - - 
Συναλλαγματικές διαφορές 23 32  - - 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις (656) (308)  (434) (300) 
Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών στο τέλος της χρήσης  4.223   3.066   2.780 2.495 

 
Η σημαντική παραδοχή για τον καθορισμό της καθαρής υποχρέωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο.  Η 
ανάλυση ευαισθησίας κατωτέρω έχει διενεργηθεί με βάση εύλογες πιθανές αλλαγές στην συγκεκριμένη 
παραδοχή κατά το τέλος της χρήσεως, με όλες τις υπόλοιπες παραδοχές σταθερές. 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Μεταβολή καθαρής υποχρέωσης - Μεταβολή προεξοφλητικού 
επιτοκίου +/- 0,5% 

±6% ±7% 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης - Μεταβολή προεξοφλητικού 
επιτοκίου +/- 0,5% 

±7% ±10% 

 
Η πιο πάνω ανάλυση ευαισθησίας πιθανόν να μην είναι αντιπροσωπευτική σε πραγματικές μεταβολές 
στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών καθώς είναι απίθανο μία αλλαγή στις παραδοχές να γίνει 
μεμονωμένα από τις υπόλοιπες παραδοχές δεδομένου ότι κάποιες από τις παραδοχές αλληλεπιδρούν. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν αναλογιστικές ζημιές  απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, σχηματίζοντας “Αποθεματικό πρόβλεψης εξόδου από την υπηρεσία” το οποίο 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε € 974 για τον Όμιλο και € 848 για την Εταιρεία (31 
Δεκεμβρίου 2016: € 599 για τον Όμιλο και € 589 για την Εταιρεία). 
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32. ΔΑΝΕΙΑ  
 
Τα έντοκα δάνεια και το υπόλοιπο του δανεισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύεται ως εξής: 
 

  Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Μακροπρόθεσμο δάνειο Chipita ΑΕ  
€ 200 εκ.   (i) 170.254 197.931  170.253 197.931 
Διμερές δάνειο της Αλλαντικά Μακεδονίας ΑΕ (ii) 2.715 -  - - 
Διμερές δάνειο της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ (iii) 3.120 -  - - 
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ (iv) 745 -  - - 
Κοινοπρακτικό δάνειο €11,2 εκατ. της Π. Γ. 
ΝΙΚΑΣ (v) 9.623 -  - - 
Μακροπρόθεσμο δάνειο €6,3 εκατ. της Givenrise (vi) 6.322 -  - - 
Μακροπρόθεσμο δάνειο €15 εκατ. της Chipita 
Poland (vii) 15.105 -  - - 

  207.884 197.931  170.253 197.931 
Μείον: Ανακατάταξη στις βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις   - (197.931)  - (197.931) 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροχρόνιου δανείου  (21.836) -  (17.280) - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων  186.048 -  152.973 - 

 
Τον Οκτώβριο 2016, η Εταιρεία εξέδωσε ένα κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους € 200 εκατ., 
περίπτωση (i) ανωτέρω, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο των υφιστάμενων δανείων που 
είχαν μέχρι τότε ληφθεί. Το εν λόγω δάνειο καλύφθηκε από την κοινοπραξία τεσσάρων τραπεζών με 
συντονιστή την ΕΤΕ και είχε διάρκεια τεσσάρων ετών, με λήξη το Οκτώβριο 2020. Το δάνειο αυτό 
είναι πληρωτέο σε τρεις ετήσιες δόσεις των € 20 εκατ. η κάθε μια με καταβολή την εκάστοτε επέτειο 
της ημερομηνίας έκδοσής του, και με ένα σωρευτικό ποσό για το υπόλοιπο των € 140 εκατ., πληρωτέο 
τον Οκτώβριο 2020. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 το υπόλοιπο του δανείου αυτού ανακατατάχθηκε 
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξ αιτίας μη εκπλήρωσης ενός εκ των όρων έκδοσής του, του λόγου 
«καθαρός δανεισμός προς EBITDA». Τον Μάιο 2017, οι ομολογιούχοι έδωσαν αναστολή, θεωρώντας 
ότι η μη τήρηση του όρου ήταν συγκυριακή (προσωρινή).   
 
Τον Οκτώβριο 2017, η Εταιρεία συμφώνησε με τις ομολογιούχες τράπεζες την τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την οποία, η διάρκειά του δανείου επεκτάθηκε για ένα επιπλέον έτος, 
τον Οκτώβριο 2021, και το περιθώριο στο επιτόκιο δανεισμού μειώθηκε από 5,25% σε 4,00%. Σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, από την τροποποίηση της σύμβασης του ομολογιακού δανείου, 
λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους όρους του δανείου, από την αποτίμησή του με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, προέκυψε ένα όφελος (κέρδος) € 8,7 εκατ. το οποίο αναγνωρίσθηκε ως 
χρηματοοικονομικό έσοδο στα εταιρικά και ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως (σημείωση 9).   
 
Για την εξασφάλιση του δανείου, η Εταιρεία έχει εγγράψει υποθήκη επί ακινήτων ιδιοκτησίας της για 
το ποσό των € 50,9 εκατ. περίπου. Επιπρόσθετες εγγυήσεις έχουν παρασχεθεί επί των ασφαλιστικών 
συμβολαίων των ακινήτων της Εταιρείας. 
 
Οι όροι του νέου ομολογιακού δανείου περιλαμβάνει γεγονότα καταγγελίας και ρήτρες όπως, μεταξύ 
άλλων, μη πραγματοποίηση πληρωμών, αδυναμία να καλυφθούν γενικές και χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις, συγκεκριμένα γεγονότα αφερεγγυότητας, αναστολή δραστηριότητας επιχείρησης, αλλαγές 
στη μετοχική σύνθεση και σημαντικές δυσμενείς αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την χρηματοοικονομική 
θέση του Ομίλου. Επιπλέον, οι όροι περιλαμβάνουν οικονομικές ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων για διατήρηση ελάχιστων δεικτών καθαρού δανεισμού προς EBITDA και EBITDA προς 
καθαρό έξοδο τόκου. Επίσης, ο Όμιλος έχει παράσχει δεσμεύσεις για τη συμμόρφωσή του με νόμους 
και κανονισμούς, τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, τη διατήρηση της φύσης των δραστηριοτήτων, 
συγχωνεύσεις, επενδύσεις και περιβαλλοντολογικά θέματα. Σε περίπτωση παράβασης των 
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χρηματοοικονομικών δεικτών, η εν λόγω δανειακή σύμβαση προβλέπει ότι οι δανειστές έχουν το 
δικαίωμα να καταγγείλουν την σύμβαση, με αποτέλεσμα το δάνειο να καθίσταται άμεσα πληρωτέο. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι όροι του δανείου πληρούνται και το άληκτο υπόλοιπο αυτού, κατά το 
μακροχρόνιο μέρος του, κατατάσσεται στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των οικονομικών καταστάσεων 
της ημερομηνίας αυτής. 
 
Το δάνειο, περίπτωση (ii) ανωτέρω, με υπόλοιπο € 2,715 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2017, έχει ληφθεί 
από τη θυγατρική του ομίλου Π. Γ. ΝΙΚΑΣ, εταιρεία Αλλαντικά Μακεδονίας ΑΕ, έχει διάρκεια επταετή 
και είναι πληρωτέο σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις των € 0,140 εκατ. έκαστη, αρχής γενομένης το 
2019, το δε υπόλοιπο είναι πληρωτέο σε μια συνολική δόση το 2024. Το επιτόκιο του δανείου είναι 
κυμαινόμενο και κλιμακούμενο, Euribor και 3% περιθώριο για τα τρία πρώτα έτη, Euribor και 4% 
περιθώριο το τέταρτο έτος και Euribor και 5% περιθώριο τα υπόλοιπα τρία έτη. Σύμφωνα με την 
σύμβαση του δανείου, η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ έχει παράσχει στους δανειστές δεσμεύσεις επί των ακινήτων της 
ύψους € 6,2 εκατ. 
 
Το δάνειο, περίπτωση (iii) ανωτέρω, με υπόλοιπο € 3,120 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2017, έχει ληφθεί 
από τη Π. Γ. ΝΙΚΑΣ, έχει επιτόκιο Euribor και 4% περιθώριο και είναι πληρωτέο σε τέσσερες ισόποσες 
ετήσιες δόσεις των € 0,78 εκατ. έκαστη, με αρχή εντός του 2018 και τέλος το 2021. 
 
Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο κεφαλαίου € 1,0 εκατ., περίπτωση (iv) ανωτέρω, με υπόλοιπο € 
745 χιλ. την 31 Δεκεμβρίου 2017, έχει εκδοθεί από τη Π. Γ. ΝΙΚΑΣ και η σχετική σύμβαση σύναψης 
προβλέπει τα ακόλουθα: 
 

• Α’ τάξης ομολογίες, με διάρκεια επταετή και αποπληρωμή του ολοκλήρου στο τέλος της, εντός 
του 2024, με επιτόκιο 3% για τα τρία πρώτα έτη, 4% για το τέταρτο και 5% για τα υπόλοιπα 
τρία έτη. 

• Β’ τάξης ομολογίες, με διάρκεια εικοσαετή και αποπληρωμή του ολοκλήρου στο τέλος της, 
εντός του 2037, οι οποίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο 0,1% κατ’ έτος.  

 
Σχετικά με το δικαίωμα μετατροπής, η σύμβαση έκδοσης προβλέπει τη δυνατότητα στους 
ομολογιούχους να μετατρέψουν σε 3,3333333 κοινές μετοχές με τιμή εξάσκησης € 0,30 ανά μετοχή.  
 
Το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο κεφαλαίου € 11,2 εκατ., περίπτωση (v) ανωτέρω, με υπόλοιπο € 
9,623 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2017, έχει ληφθεί από την Π. Γ. ΝΙΚΑΣ, έχει διάρκεια επταετή και είναι 
πληρωτέο σε τρεις ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης το 2021, με υπόλοιπο €8,201 εκατ. πληρωτέο σε 
μια συνολική δόση το 2024. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και κλιμακούμενο, Euribor και 
3% περιθώριο για τα τρία πρώτα έτη, Euribor και 4% περιθώριο το τέταρτο έτος και Euribor και 5% 
περιθώριο τα υπόλοιπα τρία έτη. Εντός της χρήσης 2017 το δάνειο μειώθηκε από μια εκτός 
χρονοδιαγράμματος πληρωμής € 1,6 εκατ., ποσό το οποίο προέκυψε από την πώληση της θυγατρικής 
του ομίλου ΝΙΚΑΣ, εταιρείας ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ. Σύμφωνα με την σύμβαση του δανείου, η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 
έχει παράσχει στους δανειστές εξασφαλίσεις ως εξής: 
 

⁃  Πρώτη υποθήκη επί των κατεχόμενων από τη Π.Γ. ΝΙΚΑΣ μετοχών της εταιρείας Αλλαντικά 
Μακεδονίας ΑΕ και της εταιρείας NIKAS Group Limited (NIKAS CYPRUS) 

⁃  Δέσμευση μέχρι ποσού € 5,1 εκατ. επί της ακίνητης περιουσίας που κατέχεται από την Π. Γ. 
ΝΙΚΑΣ 

⁃  Ενέχυρο και εξασφαλίσεις σε απαίτηση που προκύψει για ασφαλιστικές αποζημιώσεις της 
ανωτέρω ακίνητης περιουσίας της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ 

 
Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Givenrise Investments Ltd, τον Μάιο του 2017, έλαβε δάνειο, 
περίπτωση (vi) από την Eurobank ύψους € 6,3 εκατ., με διάρκεια επτά ετών. Η σύμβαση δανείου 
προβλέπει περίοδο χάριτος δύο ετών και για επιτόκια που κυμαίνονται από 3% για τα τρία πρώτα έτη, 
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4% για το τέταρτο έτος και 5% για τα τρία τελευταία έτη. Το δάνειο είναι αποπληρωτέο για το τμήμα 
του 27% σε πέντε ετήσιες δόσεις και για το υπόλοιπο 73% στο τέλος της διάρκειας του. 
 
Η Chipita Poland έλαβε την 31 Οκτωβρίου 2017 δάνειο, περίπτωση (vii) ανωτέρω, ποσού € 15 εκατ. 
από την ING Poland, με κυμαινόμενο επιτόκιο που ισούται με το Wibor συν περιθώριο 2,6%. Η 
αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 12 τριμηνιαίες δόσεις με αρχή την 30 Ιουνίου 2018. 
 
Σχετικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις μελλοντικές συμβατικές 
αποπληρωμές για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016:  
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Εντός 1 έτους   21.836   197.931   20.000 200.000 
2-5 έτη   175.119  -  160.000 - 
Μετά από 5 έτη   10.929  -  - - 
  207.884   197.931   180.000 200.000 

 
Το μέσο επιτόκιο των ανωτέρω δανείων σε ευρώ ήταν 5,20% (2016: 5,24%) για τον Όμιλο και 5,03% 
(2016: 5,62%) για την Εταιρεία, αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύει Εuribor πλέον περιθωρίου.  
 
Το συνολικό έξοδο τόκου των μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχεται για το 2017 σε € 10.570 για τον 
Όμιλο (2016: € 11.202) και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, στις συνημμένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 
Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων δανείων ανά νόμισμα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, έχει ως εξής: 
 

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017 
 31 Δεκεμβρίου 

2016 
- Euro 167.167  197.931  
- Polish zloty 18.881 -  
 186.048  197.931  

 
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, έχει ως εξής: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016  

31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 

Μακροχρόνια δάνεια ανακαταταγμένα στα βραχυχρόνια - 197.931  - 197.931 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροχρόνιου δανείου 21.836 -  17.280 - 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (πιστωτικές γραμμές) 71.549 41.250  20.000 - 
 93.385 239.181  37.280 197.931 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορες γραμμές πίστωσης που διατηρεί ο Όμιλος 
και η Εταιρεία με διάφορες τράπεζες. Η χρήση των εν λόγω πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 109.055 62.425  20.000 - 
Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα  (37.506) (21.175)  - - 
Χρησιμοποιηθέν τμήμα 71.549 41.250  20.000 - 
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Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων ανά νόμισμα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχει 
ως εξής (όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ):  
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
      

- Euro 60.802 34.532  20.000 - 
- Polish zloty 1.682 4.398  - - 
- Bulgaria Leva 4.908 1.007  - - 
- Romanian RON 2.567 -  - - 
- US Dollar 1.590 1.313  - - 
 71.549 41.250  20.000 - 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος είχε βραχυπρόθεσμο δανεισμό και συμφωνίες τραπεζικών 
λογαριασμών υπερανάληψης με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor πλέον περιθωρίου για τα δάνεια σε 
Ευρώ, Sofibor πλέον περιθώριο για δάνεια σε Βουλγαρικά Λέβα, Robor πλέον περιθωρίου για τα δάνεια 
Ρουμανικά Ron, Wibor πλέον περιθώριο για δάνειο σε Πολωνικό Ζλότι και Libor πλέον περιθώριο για 
δάνειο σε Δολάριο ΗΠΑ). Η πλειονότητα των λογαριασμών υπερανάληψης χρησιμοποιούνται στον 
Όμιλο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω δάνεια σε θυγατρικές εξωτερικού 
καλύφθηκαν με εταιρικές εγγυήσεις από τη μητρική Εταιρεία.  
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων σε 
κάθε νόμισμα.    
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 
 2017 2016  2017 2016 
- Euro 3,53% 5,44%  4,60% - 
- Polish zloti 2,70% 3,17%  - - 
- US Dollar 3,57% 3,68%  - - 
- Romanian RON 2,96% -  - - 
- Bulgarian Leva 2,51% 2,50%  - - 

 
Οι τόκοι των βραχυπροθέσμων δανείων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 
€ 1.824 για τον Όμιλο και € 171 για την Εταιρεία (2016: € 1.484 για τον Όμιλο και € 1.050 για την 
Εταιρεία) και περιλαμβάνονται στα έξοδα τόκων στις ενοποιημένες και ατομικές καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσης. 
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33. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Προμηθευτές 64.783 52.886  31.090 31.933 
Επιταγές πληρωτέες 174 -  - - 
 64.957 52.886  31.090 31.933 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός 90 ημερών κατά 
μέσο όρο. 
 
34. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Τα δεδουλευμένα έξοδα και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Δεδουλευμένα έξοδα 12.024 9.341  788 1.060 
Δεδουλευμένοι τόκοι 1.663 2.030  1.551 2.013 
Φόροι πληρωτέοι, πλην εισοδήματος 2.241 2.040  1.193 1.415 
ΦΠΑ πληρωτέος 1.103 356  284 - 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 2.861 2.200  1.233 1.262 
Προκαταβολές πελατών 418 277  115 47 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.840 1.224  309 286 
Μερίσματα πληρωτέα 165 182  49 49 
Υποχρεώσεις σε μετόχους - -  113 129 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές παγίων  8.271 5.231  5.683 2.870 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.041 978  252 186 
 31.627 23.859  11.570 9.317 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως 
διακανονίζονται εντός 90 ημερών. 
 
35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου εμπεριέχουν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 
και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται 
στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου ως σύνολο. 
 
Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται κεντρικά από την Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του 
Ομίλου. 
 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις θυγατρικές 
εταιρείες του Ομίλου, συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές και 
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διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συσχετίζονται με τις δραστηριότητες του 
Ομίλου. 
 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, 
δάνεια προς και από θυγατρικές, swaps, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις μίσθωσης. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει την πιθανή επίδραση στην οικονομική διαχείριση του 
κινδύνου της τρέχουσας μακροοικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα διάσωσης από το 2010. Η οικονομία βρίσκεται σε μόνιμη 
ύφεση και το πραγματικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται 
στο 23% ενώ το ποσοστό ανεργίας για νέους βρίσκεται κοντά στο 50%. Παρά τις σημαντικές 
δημοσιονομικές προσαρμογές σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, η ελληνική οικονομία παραμένει 
αρνητική και το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 180% του ΑΕΠ. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι 
έλεγχοι κεφαλαίων. Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, 
ωστόσο, ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη: (α) ότι το 80% των εσόδων του παράγονται στο εξωτερικό, (β) 
την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά και (γ) την πρόσβασή του σε πηγές χρηματοδότησης εκτός 
Ελλάδας, πιστεύει ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να 
επηρεάσει ουσιαστικά την κανονική λειτουργία του. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί 
συνεχώς την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις, προκειμένου να λάβει άμεσα μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή 
προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές/ εξαγωγές) και επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό. Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται κυρίως με τη χρήση φυσικών 
αντισταθμιστικών μέσων. 
  
Σε άλλες αγορές όπου και δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ο Όμιλος αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές 
ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας και όπου είναι δυνατόν αντισταθμίζει το νόμισμα της 
χρηματοδότησης με το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου ανά 
βασικό ξένο νόμισμα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, έχει ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2017 

 RUB RON PLN Λοιπά 
Περιουσιακά στοιχεία 8,507 12,363 4,059 14,908 
Υποχρεώσεις (2,608) (7,923) (20,455) (7,516) 

 
 31 Δεκεμβρίου 2016 

 RUB RON PLN Λοιπά 
Περιουσιακά στοιχεία 8,173 7,028 4,022 11,620 
Υποχρεώσεις (1,951) (4,144) (8,849) (7,118) 
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Ο ακόλουθος πίνακας αντικατοπτρίζει την ανάλυση ευαισθησίας με την επίδραση στα αποτελέσματα 
χρήσης και στην καθαρή θέση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη μία μεταβολή των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών κατά +/- 10%. 
 

 31 Δεκεμβρίου 2017 

 επίδραση RUB  επίδραση RON  επίδραση PLN  
επίδραση  λοιπών 

νομισμάτων 
     
Μεταβολή 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 
Καθαρή Θέση 590 (590) 444 (444) (1.640) 1.640 739 (739) 

 
 31 Δεκεμβρίου 2016 

 επίδραση RUB  επίδραση RON  επίδραση PLN  
επίδραση  λοιπών 

νομισμάτων 
     
Μεταβολή 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 
Καθαρή Θέση 622 (622) 288 (288) (483) 483 450 (450) 
         

 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας ανά 
βασικό ξένο νόμισμα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, έχει ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2017 
 US$ GBP MXN 
      
Περιουσιακά στοιχεία 169 13 - 
Υποχρεώσεις (493) (32) (1.607) 
Βραχυχρόνια έκθεση (324) (19) (1.607) 

 
 31 Δεκεμβρίου 2016 
 US$ GBP MXN 
      
Περιουσιακά στοιχεία 962 54 - 
Υποχρεώσεις (211) (8) (1.607) 
Βραχυχρόνια έκθεση 751 46 (1.607) 

 
Ο ακόλουθος πίνακας αντικατοπτρίζει την ανάλυση ευαισθησίας με την επίδραση στα αποτελέσματα 
χρήσης και στην καθαρή θέση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μία μεταβολή των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών κατά +/- 10%. 
 

 2017 2016 
Μεταβολή 10%  -10% 10% -10% 
Καθαρή Θέση (195)  195 (81) 81 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα μεν δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε 
κίνδυνο ταμειακών ροών, ενώ στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής 
της εύλογης αξίας.  
 
Η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου σε υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προληπτική βάση 
προκειμένου να μετριάσει τον κίνδυνο επιτοκίου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου 
διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού-κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού σύμφωνα με τις 
συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική του Ομίλου και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Επίσης, υπάρχει 
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δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο 
ως μέσο για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.   
 
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια 
των χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ 
σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 
Κατά την τρέχουσα περίοδο τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και τα μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν 
συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς, ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού σε 
κάθε περίοδο, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR), έχει αναλογική 
επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων με βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%. 
 

Όμιλος: 2017 2016 
 Μεταβολή Μεταβολή 

 1% -1% 1% -1% 
Επίδραση στα αποτελέσματα και τα ίδια 
κεφάλαια της χρήσης (προ φόρων) (2.794) 2.794 (2.392) 2.392 

 
Εταιρεία: 2017 2016 
 Μεταβολή Μεταβολή 

 1% -1% 1% -1% 
Επίδραση στα αποτελέσματα και τα ίδια 
κεφάλαια της χρήσης (προ φόρων) (1.903) 1.903 (1.979) 1.979 

 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από όλες τις εταιρείες του 
Ομίλου.   
 
Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είτε μέσα 
από ανεξάρτητη πηγές είτε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση, προηγούμενες 
συναλλαγές και άλλες παραμέτρους, και ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 
πιστωτικά όρια. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων 
σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται 
προβλέψεις για ζημίες από απομείωση. Στο τέλος του έτους, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπήρχε κανένας 
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.  
 
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, στις 
απαιτήσεις από δάνεια, στις επενδύσεις καθώς και στις συμβάσεις παραγώγων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του με τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, σε πλαίσιο 
εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο ποσό που θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.  
 
Η πιστωτική διαβάθμιση των τραπεζικών καταθέσεων την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αξιολογείται με 
βάση την εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s) ως εξής: 
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  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  
Πιστοληπτική αξιολόγηση 
Moodys 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

A  5.606   2.083   - - 
AA -  1.306   -- - 
B -  110   - - 
BA  1.547   851   - - 
BAA  6.184   3.087   386 85 
CAA  7.594   1.722   2.517 841 
  20.931   9.159    2.903   926  

 
Η παραπάνω ανάλυση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τραπεζών, όπου ο Όμιλος διατηρεί ένα 
σημαντικό ποσό σε μετρητά.  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού       
Απαιτήσεις από μακροπρόθεσμα 
δάνεια  2.701   8.909   - -  
Χρηματικά διαθέσιμα  21.970   9.959    3.126  1.215 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  81.962  63.852    40.699  43.707 
Σύνολο 106.633   82.720   43.825   44.922  

      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
παθητικού       
Εγγυήσεις για τραπεζικό δανεισμό   84.245  41.250    84.245  41.250  
Σύνολο 84.245  41.250    84.245  41.250  

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.  
 
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, για τον Όμιλο και την Εταιρεία, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν 
από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες αξίες. 
 
Όμιλος: 

31 Δεκεμβρίου 2017 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός - 4.914 174.786 41.054 
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις - 36 106 - 
Εμπορικές υποχρεώσεις 64.953 4 - - 
Λοιπές υποχρεώσεις 25.906 10.583 117 - 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 11.158 82.228 - - 
 102.017 97.765 175.009 41.054 
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31 Δεκεμβρίου 2016 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός - 203,025 25,503 - 
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις - 33 90 - 
Εμπορικές υποχρεώσεις 52,885 2 - - 
Λοιπές υποχρεώσεις 21,305 7,069 116 - 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 9,605 36,852 - - 
 83,795 246,981 25,709 - 

     
Εταιρεία: 
 

31 Δεκεμβρίου 2017 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη 
Εμπορικές υποχρεώσεις 31.090 -  -   -  
Λοιπές υποχρεώσεις 11.570 - 114  -  
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός -  37.280 152.973  -  
 42.660  37.280 153.087 -  

     
31 Δεκεμβρίου 2016 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.933 -  -   -  
Λοιπές υποχρεώσεις 9.317 - 114  -  
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός -  20.000 177.931  -  
 41.250  20.000 178.045 -  
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36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 
 
Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας μη διαπραγματεύσιμων παραγώγων και άλλων 
χρηματοοικονομικών μέσων, ο Όμιλος χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και κάνει παραδοχές, οι οποίες 
βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που υπάρχουν κατά την ημερομηνία αναφοράς.  Οι χρηματιστηριακές 
τιμές αγοράς ή οι τιμές διαπραγματευτών για συγκεκριμένα ή παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα 
χρησιμοποιούνται για τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Άλλες τεχνικές, όπως τα μοντέλα αποτίμησης 
δικαιωμάτων προαίρεσης και η προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιούνται για 
να καθορίσουν την εύλογη αξία για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά εργαλεία. 
 
Η ονομαστική αξία, μείον τυχόν εκτιμήσεις πιστωτικών αναπροσαρμογών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος, θεωρείται πως προσεγγίζει 
την εύλογη αξία τους.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών 
χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για παρόμοια 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Παρατίθεται η λογιστική αξία του συνόλου των χρηματοοικονομικών μέσων του Ομίλου και της 
Εταιρείας που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις: 
 

  Όμιλος   Όμιλος    Εταιρεία   Εταιρεία  

 
 31 Δεκεμβρίου 

2017  
 31 Δεκεμβρίου 

2016   

 31 Δεκεμβρίου 
2017  

 31 Δεκεμβρίου 
2016  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία με 
μεταβολή της εύλογης αξίας τους μέσω 
αποτελεσμάτων 165 166  164 164 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
αποσβεσμένο κόστος 2.701 8.909  - - 
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία 
ενεργητικού 802 840  350 344 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 81.962 63.852  40.699 43.707 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.970 9.959  3.126 1.215 

 107.600 83.726  44.339 45.430 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 106 90  - - 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 186.048 -  - - 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 117 116  114 114 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 80.632 64.596  40.395 38.776 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 93.385 239.181  37.280 197.931 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 36 33  - - 

 360.324 304.016  77.789 236.821 
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37. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει την ομαλή 
λειτουργία του και ταυτόχρονα για να μεγιστοποιήσει την απόδοση για τους μετόχους του, μέσω της 
βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 
αποτελείται από τον καθαρό δανεισμό και τα ίδια κεφάλαιά του, που περιλαμβάνουν το μετοχικό 
κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη/ζημιές εις νέον και τις μη ελέγχουσες 
συμμετοχές. Η επιτροπή διαχείρισης κίνδυνου του Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωσή 
του σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η επιτροπή εκτιμά το κόστος του κεφαλαίου 
και τους κινδύνους που σχετίζονται με την κάθε πηγή χρηματοδότησης. 
 
Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει ως εξής: 
  

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία  
 31 

Δεκεμβρίου 
2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 

 31 
Δεκεμβρίου 

2017 

31 
Δεκεμβρίου 

2016 
Συνολικός δανεισμός    279.433  239.181  190.253  197.931 
Χρηματικά διαθέσιμα   (21.970) (9.959)  (3.126) (1.215) 
Καθαρός δανεισμός   257.463  229.222  187.127 196.716  
       
Ίδια κεφάλαια (i)   461.217  465.695  386.409 361.416  
       
Καθαρός δανεισμός 
προς ίδια κεφάλαια 

 
55,8% 49,2% 

 
48,4% 54,4% 

 
(i) Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαμβάνουν όλα τα κεφάλαια και τα αποθεματικά του Ομίλου που νοούνται 

ως κεφάλαιο. 
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38. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών του Ομίλου έχουν απαλειφτεί για σκοπούς 
ενοποίησης και δεν γνωστοποιούνται σε αυτήν την σημείωση. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, άμεσων και έμμεσων, 
κατά τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 παρατίθενται αναλυτικά ως εξής: 
 

Χρήση λήξεως 31 Δεκεμβρίου 2017 
 

Πωλήσεις αγαθών/ 
υπηρεσιών και 

λοιπά έσοδα 
Αγορές αγαθών/ 

υπηρεσιών  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. 147 1.848 377 2.420 
CHIPITA HUNGARY KFT 941 - 183 - 
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε. 11.131 1.688 219 1.060 
CHIPITA ROMANIA SRL  14.328 8.753 2.696 2.252 
CHIPITA POLAND SP ZOO 19.252 1.177 9.165 121 
CHIPITA GERMANY GMBH  1.023 66 243 15 
CHIPITA ST PETERSBURG ZAO 5.289 78 758 78 
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 1.366 390 360 101 
CHIPITA SLOVAKIA LTD 792 - 197 - 
CHIPITA BULGARIA SA 13.421 9.819 1.939 1.800 
CHIPITA CZECH LTD 941 - 144 - 
CHIPITA GIDA URETIM SA 636 - 341 - 
CHIPITA INDIA PRIVATE LTD 340 2.915 63 2.586 
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT 434 - 357 - 
CHIPITA BELGRADE SA 822 - 207 - 
CHIPITA ESPANA SL - 54 50 - 
CHIPITA HOLDINGS LTD - - 2 - 
CHIPITA UK LIMITED 300 - 96 - 
CHIPITA LEFKO LLC 111 - 100 - 
GIVENRISE LTD 171 - 171 - 
CHIPITA MEXICO BAKERIES 65 - 65 - 
Π.Γ. NIKAΣ 75 22 10 - 
 71.585 26.810 17.743 10.433 

 

Χρήση λήξεως 31 Δεκεμβρίου 2016 
 

Πωλήσεις αγαθών/ 
υπηρεσιών και 

λοιπά έσοδα 
Αγορές αγαθών/ 

υπηρεσιών  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 
CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD  40 - - - 
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. 86 1.843 191 2.821 
CHIPITA HUNGARY KFT 811 - 136 - 
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε. 10.202 1.570 47 665 
CHIPITA ROMANIA SRL  12.620 9.444 1.715 3.564 
CHIPITA POLAND SP ZOO 8.484 1.125 3.604 478 
CHIPITA GERMANY GMBH  2.749 66 214 14 
CHIPITA ST PETERSBURG ZAO 4.870 - 861 - 
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 1.164 144 376 144 
CHIPITA SLOVAKIA LTD 673 - 151 - 
CHIPITA BULGARIA SA 14.526 9.086 1.371 2.809 
CHIPITA CZECH LTD 1.325 - 225 - 
CHIPITA GIDA URETIM SA 661 - 270 - 
CHIPITA INDIA PRIVATE LTD 874 - 3.140 - 
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT 399 - 359 - 
CHIPITA BELGRADE SA 971 - 408 - 
CHIPITA ESPANA SL - 120 - - 
CHIPITA HOLDINGS LTD - - 2 - 
CHIPITA UK LIMITED 45 - 65 - 
CHIPITA LEFKO LLC 7 - 7 - 
Total 60.507 23.398 13.142 10.495 
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Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ του Ομίλου και της Εταιρείας με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη, 
παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

      
 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε 
συγγενείς εταιρείες του Ομίλου  3.568 3.852  1.185 1.146 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από 
συγγενείς εταιρείες του Ομίλου 22.900 21.908  19.400 17.991 

 
 
 

 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016  

31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Εμπορικές απαιτήσεις από συγγενείς 
εταιρείες του Ομίλου  9.193 8.627  7.361 7.835 
Εμπορικές υποχρεώσεις σε  συγγενείς 
εταιρείες του Ομίλου  17.223 14.477  14.564 12.602 

 
Οι πωλήσεις αγαθών προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως πωλήσεις προϊόντων, α’ υλών και 
υλικών συσκευασίας. Οι πωλήσεις υπηρεσιών προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν διοικητικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης.  
 
Οι αγορές αγαθών από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως αγορές προϊόντων, α’ υλών και υλικών 
συσκευασίας. Οι αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως υπηρεσίες διανομής των 
προϊόντων της Εταιρείας. 
 
Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη αφορούν εμπορικές απαιτήσεις, λοιπές απαιτήσεις και απαιτήσεις 
από χορηγηθέντα δάνεια καθώς και απαιτήσεις από πώληση παγίων. 
 
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές 
αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.  Για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, ο Όμιλος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες, η 
οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες. 
 
Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 
(συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) ανέρχονται σε € 6.382 για τον Όμιλο και € 2.334 για 
την Εταιρεία (2016: € 5.154 για τον Όμιλο και € 2.420 για την Εταιρεία). 
 
Η εταιρεία Olayan Financing Company συμμετέχει με ποσοστό 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της  
Chipita Gida Uretim SA. Η Olayan Financing Company είναι θυγατρική του ομίλου Olayan, που είναι 
ένας από τους βασικούς μετόχους της CHIPITA Α.Ε. 
 
Η Εταιρεία έχει παράσχει στις θυγατρικές της εταιρείες τραπεζικές εγγυήσεις ύψους € 84.245 
εκατομμυρίων. 
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39. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε 
διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. 
Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται 
να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση ή στα 
αποτελέσματα του Ομίλου και  της Εταιρείας.  
 
(β) Δεσμεύσεις: 

 
(i) Εγγυήσεις: 
 
Οι δοθείσες εγγυήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ήταν οι ακόλουθες: 
 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2017 

31 Δεκεμβρίου 
2016 

Δοθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων σε 
προμηθευτές  2.476   2.164  

Εταιρικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια 84.245  41.250  
 
 
(ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 
 
Την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση  
κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2021. 
 
Οι συνολικές δαπάνες μίσθωσης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, ανέρχονταν σε ποσό € 3.575 για τον Όμιλο και € 1.382 για 
την Εταιρεία (2016: € 3.158 για τον Όμιλο και  €1.360 για την Εταιρεία). 
 
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31 
Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως εξής: 
 
 Όμιλος Όμιλος  Εταιρεία Εταιρεία 

 
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016  
31 Δεκεμβρίου 

2017 
31 Δεκεμβρίου 

2016 
      
Εντός ενός έτους  2.334  1.907  967 854 
2-5 έτη  3.563  3.090  1.503 1.299 
Μετά από 5 έτη  378  433  - - 
  6.275  5.430  2.470 2.153 
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40. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκες στις 3 Απριλίου 2018, οι μέτοχοι 
της Chipita AE έδωσαν την συγκατάθεσή τους σχετικά με:   
 

⁃  τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 100.980.000 σε 99.852.160 
μέσω της ακύρωσης 1.127.840 ιδίων μετοχών, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων 
ανέρχεται σε € 790  

⁃  την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 
για το συνολικό ποσό των € 14.978, με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών κατά € 0,15 
εκάστης  

 
Σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου, η Εταιρεία, υποχρεούται να λάβει την συγκατάθεση 
των Τραπεζών προκειμένου να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία, ετοίμασε και απέστειλε σχετικό αίτημα στις Τράπεζες στις 28 
Μαρτίου 2018. Η Εταιρεία, δεν τηρούσε τον παραπάνω όρο για την περίοδο από 28 Μαρτίου 2018 έως 
την λήψη της απάντησης της Τράπεζας στις 16 Μαΐου 2018,με την οποία βεβαιώνεται η συγκατάθεση 
των ομολογιούχων στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου.   
 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων μηνων του 2018, η Chipita India Cyprus συμμετείχε στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας νέας κοινοπραξίας στην Ινδία με την επωνυμία Britchip, με ένα 
ποσό € 2.728. Η πρώτη εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018 με ποσό € 1.380 και η 
δεύτερη στις 3 Απριλίου 2018 με ποσό € 1.348. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, η εταιρεία ΝΙΚΑΣ 
χορήγησε δάνειο σε φυσικό πρόσωπο (μέτοχο σε εταιρεία-πελάτη), μη συμμορφούμενη με την αρνητική 
υποχρέωση του ομολογιακού της δανείου. Στις 24 Μαΐου 2018 η εταιρεία ζήτησε από τους 
ομολογιούχους τη συγκατάθεση και την έγκριση της συναλλαγής αυτής, η οποία αναμένεται να είναι 
θετική. 
 
 
41. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2017 είχαν εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο την 30η Μαΐου 2018 και είχε εκδοθεί η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 31 Μαΐου 2018. 
 
Μεταγενέστερα της έγκρισης και έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου 
αποφάσισε την επ’ αόριστο αναβολή της διαδικασίας για την εισαγωγή των μετοχών στα 
Χρηματιστήρια του Λονδίνου και των Αθηνών.  Κατόπιν τούτου, η Διοίκηση αποφάσισε την 
τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να μην περιλαμβάνονται οι γνωστοποιήσεις 
οι οποίες απαιτούνται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μόνο για τις 
εταιρείες που βρίσκονται στη διαδικασία εισαγωγής σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.  
Ειδικότερα, στις παρούσες τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται οι 
γνωστοποιήσεις «Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα» και «Κέρδη ανά Μετοχή».   
 
Με βάση τα ανωτέρω, εκδίδονται οι παρούσες τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και 
ενοποιημένες) για τη χρήση του 2017, που αντικαθιστούν και καταργούν τις οικονομικές καταστάσεις 
που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 30 Μαΐου 2018. 
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16 Ιουλίου  2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

     
     
     

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΥΦΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΩΡΟΥ 

AT AM149535 ΑΤ ΑΙ516490 ΑΤ  Ρ609647 ΑΤ ΑΕ046237 ΑΤ AK654748 
   ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ : 

0029606 A'ΤΑΞΕΩΣ 
 


