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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» και των θυγατρικών της 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από τον 
εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
   
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για 
το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 
1) Για καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις, που εµφανίζονται στους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού του Ισολογισµού «Εµπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις», συνολικού ποσού 
ευρώ 3.750.000,00 περίπου, δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για την αντιµετώπιση ζηµίας που ενδέχεται 
να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση τους, η οποία, κατά τις εκτιµήσεις µας, ανέρχεται στο ποσό 
ευρώ 3.300.000,00 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2016 31/12/2015 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Ενσώµατα πάγια 
 

    
Ακίνητα 6.1 11.962.275,84 12.386.090,57 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 6.658.401,42 6.486.717,96 
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 242.541,70 317.684,03 
Σύνολο 

 
18.863.218,96 19.190.492,56 

  
   Άυλα πάγια στοιχεία 
   Δαπάνες ανάπτυξης 6.4 78.726,86 69.877,69 

Υπεραξία 6.4 0,00 - 
Λοιπά άυλα 6.4 316.947,01 351.695,89 
Σύνολο 

 
395.673,87 421.573,58 

  
   Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.5 853.110,47 625.329,11 

  
   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
   Δάνεια και απαιτήσεις 7.1 48.481,43 45.099,36 

Χρεωστικοί τίτλοι 7.1 0,00 - 
Λοιπά 7.1 10,00 - 
Σύνολο 

 
48.491,43 45.099,36 

  
 

  Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
 

20.160.494,73 20.282.494,61  
  

   Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Αποθέµατα 
   Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 
 

7.018.021,30 5.656.297,66 
Εµπορεύµατα 

 
5.345.766,50 6.512.245,98 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 
 

8.082.137,30 6.569.902,58 
Προκαταβολές για αποθέµατα 

 
745.084,77 1.616.804,13 

Σύνολο 
 

21.191.009,87 20.355.250,35 
  

   Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 
   Εµπορικές απαιτήσεις 7.2.1 15.456.302,31 13.543.789,94 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 6.234.342,99 4.008.239,49 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 7.2 111.178,09 111.200,00 
Προπληρωµένα έξοδα 

 
244.058,60 216.403,79 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

2.687.791,38 4.685.937,53 
Σύνολο 

 
24.733.673,37 22.565.570,75 

  
   Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

45.924.683,24 42.920.821,10 
  

   Σύνολο Ενεργητικού   66.085.177,97 63.203.315,71 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2016 31/12/2015 
Καθαρή θέση 

 
    

Καταβληµένα κεφάλαια 
 

    
Κεφάλαιο 

 
14.973.000,00 14.973.000,00 

Σύνολο 
 

14.973.000,00 14.973.000,00 
  

   Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
   Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 
 

1.398.149,91 1.398.149,91 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 

 
5.712.687,90 5.715.302,02 

Αποτελέσµατα εις νέο 
 

-6.448.801,14 -6.539.283,89 
Σύνολο 

 
662.036,67 574.168,04 

  
   Συναλλαγµατικές διαφορές 
 

-776.338,98 -792.829,21 
Καθαρή θέση ιδιοκτητών µητρικής  14.858.697,69 14.754.338,83 
Δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο  362.756,19 258.394,04 
  

   
Σύνολο καθαρής θέσης 

 
15.221.453,88 15.012.732,87 

  
   Υποχρεώσεις 
   Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
   Δάνεια 10.1.1 4.595.128,89 4.944.120,46 

Αναβαλλόµενοι φόροι 16 - - 
Σύνολο 

 
4.595.128,89 4.944.120,46 

  
   Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
   Τραπεζικά Δάνεια 10.1.1 34.207.655,36 32.612.183,29 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 10.1.1 800.000,00 2.750.000,00 
Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 9.534.238,52 6.428.211,06 
Φόρος εισοδήµατος 

 
123.641,37 165.857,95 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

364.349,96 350.327,55 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
564.809,71 431.554,21 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 394.634,83 401.721,05 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 

 
279.265,45 106.607,27 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 
 

0,00 - 
Σύνολο 

 
46.268.595,20 43.246.462,38 

  
   

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

50.863.724,09 48.190.582,84 
  

   
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 

 
66.085.177,97 63.203.315,71 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σηµ. 31/12/2016 31/12/2015 
        

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 65.035.674,54  56.246.822,06 

Κόστος πωλήσεων 11 -51.224.407,32 -43.299.414,84 

Μικτό Αποτέλεσµα 
 

13.811.267,22 12.947.407,22 

Λοιπά συνήθη έσοδα  43.699,48 0,00 

  13.854.966,70 12.947.407,22 

Έξοδα διοίκησης  11 -4.770.107,25 -5.134.490,22  

Έξοδα διάθεσης  11 -4.578.289,12 -5.133.123,42 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   5.718,58 7.943,31 

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   -1.941.328,39 -422.013,30  

Λοιπά έσοδα και κέρδη   210.106,45 395.772,91  

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων   2.781.066,97 2.661.496,50  

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   82.165,16 77.715,50  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -2.267.060,27 -2.329.836,71 

Αποτέλεσµα προ φόρων   596.171,86 409.375,29 

    

Φόροι εισοδήµατος  -365.386,15 -208.370,90 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  230.785,71 201.004,39 

        

Το αποτέλεσµα περιόδου κατανέµεται:       

- Στους ιδιοκτήτες της µητρικής  90.482,75 113.322,29 

- Σε δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο   140.302,96 87.682,10 

   230.785,71 201.004,39  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  

 

 Σηµ. Κεφάλαιο Συν/κες 
διαφορές 

Αποθ/κά 
νόµων & 
κατ/κού 

Αφορ/τα 
αποθ/κά 

Αποτ/τα 
Εις Νέο 

Σύνολο 
Καθ. Θέσης 
Ιδικτ. Μητρ. 

Δικαιώµατα 
που δεν 
ασκούν 
έλεγχο 

Συνολικά 
Καθαρής 
θέσης 

Υπόλοιπα 1/1/2015 
 

14.973.000,00 -865.737,25  1.451.802,41 5.716.641,77 -6.652.606,18 14.623.100,75 160.568,51 14.783.669,26 
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη 

 
- 16.931,43 -53.652,50 -1.339,75 - -38.060,82 - -38.060,82 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   - 55.976,61 - - - 55.976.61 10.143,43 66.120,04 
Εσωτερικές µεταφορές    -  - -  -  - - - -  
Διανοµές στους φορείς    -  - -  -  - - - -  
Αποτελέσµατα περιόδου    -  - -  - 113.322,29 113.322,29 87.682,10 201.004,39 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015   14.973.000,00 -792.829,21  1.398.149,91 5.715.302,02  -6.539.283,89 14.754.338,83 258.394,04 15.012.732,87 

Υπόλοιπα 1/1/2016    14.973.000,00 -792.829,21 1.398.149,91 5.715.302,02 -6.539.283,89 14.754.338,83 258.394,04 15.012.732,87 
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 

 
- 16.490,23 - -2.614,12 - 13.876,11 - 13.876,11 

Πώληση θυγατρικής  - - - - - - - 0,00 
Εσωτερικές µεταφορές   - - - - - - - 0,00 
Διανοµές στους φορείς   - - - - - - -35.940,81 -35.940,81 
Αποτελέσµατα περιόδου   - - - - 90.482,75 90.482,75 140.302,96 230.785,71 
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016   14.973.000,00 -776.338,98 1.398.149,91 5.712.687,90 -6.448.801,14 14.858.697,69 362.756,19 15.221.453,88 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος) 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Αποτέλεσµα προ φόρων 596.171,86 409.375,29 
Πλέον ή µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 1.425.211,67 1.927.847,69 
Προβλέψεις 27.600,00 8.800,00 
Κέρδη και ζηµίες από πώληση θυγατρικής -5.718,58 -7.943,31 
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων -  -  
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 2.184.895,11 2.252.121,20  
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 4.228.160,06 4.590.200,87 
Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης    
Μεταβολή αποθεµάτων -1.707.478,88 3.347.953,54 
Μεταβολή απαιτήσεων -3.294.551,32 431.495,69  
Μεταβολή υποχρεώσεων 3.418.877,33 -1.523.957,00 
 2.645.007,19 6.845.693,10 
Μείον:    
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους -2.267.060,27 -2.329.836,71  
Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος -42.216,58 -17.904,72 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 335.730,34 4.497.951,67  
    
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -1.712.522,15 -1.683.802,99 
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)  -  
Τόκοι εισπραχθέντες 82.165,16 77.715,50 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 -120.000,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.630.356,99 -1.726.087,49  
    

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου -  -  
Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια -703.519,50 -990.113,19 
Μερίσµατα πληρωθέντα -  -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -703.519,50 -990.113,19 
   

 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) -1.998.146,15 1.781.750,99  
     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.685.937,53 2.904.186,54 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.687.791,38 4.685.937,53 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

της 31ης Δεκεµβρίου 2016 
 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία και τον Όµιλο 
 
1.1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
 

α) Επωνυµία: ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ) Διεύθυνση της έδρας: 17Ο χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Σερρών - Τ.Θ 10 278 - 541 10 Θεσσαλονίκη 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 8317/62/Β/86/152 

ΓΕ.ΜΗ.: 057229204000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συµφωνία µε τον νόµο 4308/2014. 

1.2.     Πληροφορίες σχετικές µε τις ενοποιούµενες οντότητες 
1.2.1. Πληροφορίες σχετικές µε τις ενοποιούµενες οντότητες 

 
Στην ενοποίηση περιελήφθησαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες: 

1)  Επωνυµία: PYRAMIS DEUTSCHLAND GmbH 
Νοµικός τύπος: GmbH (ΕΠΕ). 
Διεύθυνση της έδρας: WILHELMSTRABE 4 D-35683, DILLENBURG, DEUTSCHLAND 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 

 
 
2)  Επωνυµία: PYRAMIS UK L.t.d. 
Νοµικός τύπος: LTD (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας:  UNITS 20-22 HADDENHAM BUSINESS PARK, HADDENHAM BUCKS, 

HP17 8LJ, UK 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 

 
 
3)  Επωνυµία: PYRAMIS POLSKA s.p.Zo.o. 
Νοµικός τύπος: s.p.Zo.o. (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας: CZASTKOW POLSKI UL.GDANSKA 28, 05-152, CZOSNOW, POLAND 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
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4) Επωνυµία: PYRAMIS ROMANIA S.r.l. 
Νοµικός τύπος: S.r.l. (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας:  AVRAM IANCU, NUMARUL 30 Oras OTOPENI,075100, JUDETUL ILFOV, 

BUCHAREST, ROMANIA 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 60%. 
Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους: 40%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
 
 

5) Επωνυµία: PYRAMIS ITALIA S.r.l. 
Νοµικός τύπος: S.r.l. (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας: STRADA PROVINCIALE 208, No 3 I-20061 GARUGATE, MILAN, ITALY 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
 
 

6) Επωνυµία: PYRAMIS BULGARIA O.O.D. 
Νοµικός τύπος: O.O.D. (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας: BOTEVGRADSKO SOSE 348  1839, SOFIA, BULGARIA 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
 
 

7) Επωνυµία: PYRAMIS EAST EUROPE CYPRUS LTD. 
Νοµικός τύπος: LTD  (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας: ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ, 29Α,1061, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 100%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
 
 

8) Επωνυµία: PYRAMIS CZ - KITCHEN AND BATHROOM PRODUCT S.r.o. 
Νοµικός τύπος: S.r.o. (ΕΠΕ) 
Διεύθυνση της έδρας:  RYBNA 716/24 PRAHA 1 STARE MESTO  11000 PRAHA 1, CZECH 

REPUBLIC 
Ποσοστό που κατέχεται από την µητρική: 70%. 
Ποσοστό που κατέχεται από άλλη εταιρεία: 30%. 
Σχέση µε την µητρική: Η υφιστάµενη σχέση είναι σχέση µητρικής προς θυγατρική επιχείρηση. 
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1.2.2. Επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία των εταιρειών που ενοποιήθηκαν 
  2016 2015 

1 ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 499.100 µετοχές των 30 € 14.973.000,00 14.973.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 20.983.147,39 20.756.210,04 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 55.503.669,20 48.145.395,21 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 517.471,87 -254.820,20 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: 229.551,47 -428.778,81 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 420 342 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 10.772.741,93 8.067.637,30 
2 Pyramis Deutschland G.M.B.H ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   1 µετοχή των 2.339.950 € 2.339.950,00 2.339.950,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 1.806.397,25 1.691.766,67 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.348.713,32 9.258.625,76 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 114.681,22 162.972,71 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: 114.630,58 162.972,71 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2.339.950,00 2.339.950,00 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: -712.441,56 -712.441,56 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 9 10 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
 

324.444,64  333.029,34 

3 Pyramis United Kingdom L.t.d ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.000 µετοχές των 1 λιρών 1.362,49 1.362,49 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -1.564.151,00 -1.763.010,21 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 356.184,25 594.704,14 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: -49.550,33 79.335,88 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: -49.550,33 79.335,88 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.161,44 1.161,44 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: -553.734,04 -553.734,04 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: -194,51 201,05 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 1 1 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 42.047,23 49.049,66 

4 Pyramis Polska s.p.Zo.o ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 100 µετοχές των 500 ζλότ 632.519,52 632.519,52 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -1.004.213,26 -780.864,11 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2.254.362,02 2.519.484,37 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: -262.967,94 -226.233,93 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: -262.967,94 -226.233,93 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 
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 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 913.754,52 913.754,52 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 126.028,11 126.028,11 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: -20.996,50 -281.235,00 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 8 9 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 170.750,33 199.788,19 

5 Pyramis Romania S.r.l ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 100 µετοχές των 407,11 Ρόν 8.998,89 8.998,89 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 1.013.629,25 704.585,13 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 6.588.430,29 5.152.263,06 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 451.979,77 260.312,44 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: 384.790,74 236.110,19 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60,00% 60,00% 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 405.451,70 281.834,05 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 153.916,30 94.444,08 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 262.242,86 262.242,86 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: -139.611,69 -139.611,69 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: -438.508,23 -449.022,81 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 25 25 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 422.213,48 312.234,97 

6 Pyramis Italia S.r.l ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 499.045,45 494.545,45 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 7.131,19 7.308,22 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 0,00 0,00 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: -3.677,03 -3.676,12 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: -3.677,03 -3.676,12 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 0,00 0,00 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 0,00 0,00 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 490.070,00 490.070,00 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: -14.109,44 -14.109,44 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 0 0 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 0,00 0,00 

7 Pyramis Bulgaria O.O.D ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 500 µετοχές των 10 Λέβα 2.556,46 2.556,46 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -508.274,02 -517.658,62 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.898.056,05 1.398.517,12 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 9.392,54 1.191,04 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: 9.392,54 1.191,04 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: 0,00 0,00 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 0,00 0,00 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 41.917,00 41.917,00 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: -108.883,19 -108.883,19 
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 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 0,00 0,00 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 9 8 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 118.618,17 92.640,46 

8 PYRAMIS EAST EUROPE CYPRUS LTD ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000  10.000,00 10.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -10.425,00 -7.120,00 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 818.293,11 451.196,38 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: -90.115,47 -256.776,68 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: -100.341,55 -266.986,72 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100,00% 100,00% 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10.245,00 10.245,00 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 0,00 0,00 

 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 0 0 

 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
 

0,00 0,00 

9 PYRAMIS CZ - KITCHEN AND BATHROOM PRODUCT ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 ΕΔΡΑ: ΤΣΕΧΙΑ ΤΣΕΧΙΑ 

 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  7.401,10 7.401,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -139.547,53 -78.133,38 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.051.468,30 768.686,01 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: -45.377,80 -54.809,57 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ: -45.377,80 -54.809,57 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70,00% 70,00% 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: -55.819,01 -23.440,01 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: -13.613,34 -16.442,87 
 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5.080,00 5.080,00 
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 0,00 0,00 
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 509,66 509,66 
 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 6 7 
 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 118.546,80 € 140.157,46 

 
 

1.3. Πληροφορίες σχετικές µε οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση 
 
Δεν υφίστανται. 

1.4. Πληροφορίες σχετικές µε συγγενείς οντότητες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσεως 
 
Δεν υφίστανται. 

1.5. Πληροφορίες σχετικές µε κοινοπραξίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσεως 
 
Δεν υφίστανται. 
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1.6. Πληροφορίες σχετικές µε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν µε 
την µέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως 
 
Δεν υφίστανται. 

1.7. Πληροφορίες σχετικές µε οντότητες, στις οποίες οι ενοποιούµενες οντότητες έχουν 
συµµετοχικά δικαιώµατα 
 
Δεν υφίστανται. 

1.8. Λοιπές πληροφορίες σχετικές µε την ενοποίηση 
 
1.8.1. Πληροφορίες σχετικές µε την υπεραξία κατά την απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

 
Ο υπολογισµός του ποσού της υπεραξίας γίνεται διακεκριµένα για κάθε θυγατρική εταιρεία. Η 

υπεραξία προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσεως της συµµετοχής σε συγκεκριµένη θυγατρική 
εταιρεία και της αναλογίας του Οµίλου επί της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων αυτής της θυγατρικής 
εταιρείας. 

Στην κλειόµενη χρήση δεν µεταβλήθηκε το ποσό της υπεραξίας. 

1.8.2. Πληροφορίες σχετικές µε την υπεραξία κατά την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων ή 
κοινοπραξιών 

 
Στην κλειόµενη χρήση δεν αποκτήθηκε καµία συγγενής  εταιρεία.  

1.8.3. Πληροφορίες σχετικές µε την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών 

 
Δεν υφίστανται 

1.8.4. Πληροφορίες σχετικές µε την µεταβολή στην σύνθεση του Οµίλου 
 
Στην κλειόµενη χρήση δεν έγινε καµία µεταβολή στην σύνθεση του Οµίλου.  

1.8.5. Πληροφορίες σχετικές µε εσωτερικές ανακατατάξεις στον Όµιλο 
 
Δεν υφίστανται. 

2.  Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 

 
Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

3.  Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και µεθόδων, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 
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που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρµογή της. 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η Εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 
βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 
σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 
µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά 
αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος 
των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

Ø Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 
Ø Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη. 
Ø Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6 έτη. 
Ø Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη. 
Ø Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5 έτη. 
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  
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Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού %, το οποίο 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 
της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 
της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 
ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. 

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που 
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας 
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 
στα αποτελέσµατα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

Ø Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας. 

Ø Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 
Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέµατα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 
χρήση.  
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Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, 
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα 
µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που 
σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 
παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς 
περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη 
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 
δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται µε 
τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε 
την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές 
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
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β) Διαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα 
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 
τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

Ø Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

ü Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 
κυριότητά τους. 

ü Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

ü Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Ø Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται µε τη µέθοδο της ολοκληρωµένης συµβάσεως.   

Ø Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

ü Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
µέθοδο.  

ü Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

ü  Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και 
διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 
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4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων 
πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Εδαφικές 
Εκτάσεις Κτίρια Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 

Αξία κτήσεως       
Υπόλοιπο 1.1.2015 6.070.085,13 17.513.430,23 45.634.319,80 3.756.883,74 72.974.718,90 

Προσθήκες περιόδου 914,19 72.198,02 1.343.781,47 102.126,40 1.519.020,08 

Μειώσεις περιόδου -63.242,84 - - -221.497,32 -284.740,16 

Μεταφορές περιόδου - - - -46.994,90 -46.994,90 

Υπόλοιπο 31.12.2015 6.007.756,48 17.585.628,25 46.978.101,27 3.590.517,92 74.162.003,92 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις      
Υπόλοιπο 1.1.2015 - 10.733.500,38 39.313.501,67 3.374.234,91 53.421.236,96 

Αποσβέσεις περιόδου - 473.793,77 1.177.869,44 68.783,63 1.720.446,84 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου - - 12,2 -138.391,51 -138.379,31 

Μεταφορές περιόδου - - - -31.793,13 -31.793,13 

Υπόλοιπο 31.12.2015 - 11.207.294,15 40.491.383,31 3.272.833,90 54.971.511,36 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 6.007.756,48 6.378.334,10 6.486.717,96 317.684,02 19.190.492,56 

Αξία κτήσεως       
Υπόλοιπο 1.1.2016 6.007.756,48 17.585.628,25 46.978.101,27 3.590.517,92 74.162.003,92 

Προσθήκες περιόδου - 97.471,96 1.686.763,83 76.349,18 1.860.584,97 

Μειώσεις περιόδου -  -408.187,35 -58.636,06 -466.823,41 

Μεταφορές περιόδου - -46.791,90 4.625,65 -79.169,45 -121.335,70 

Υπόλοιπο 31.12.2016 6.007.756,48 17.636.308,31 48.261.303,40 3.529.061,60 75.434.429,79 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις      
Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 11.207.294,15 40.491.383,31 3.272.833,90 54.971.511,36 

Αποσβέσεις περιόδου - 474.494,80 1.119.706,02 72.322,06 1.666.522,88 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου - - -8.187,35 -58.636,06 -66.823,41 

Μεταφορές περιόδου - - - - 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 11.681.788,95 41.602.901,98 3.286.519,90 56.571.210,83 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 6.007.756,48 5.954.519,36 6.658.401,42 242.541,70 18.863.218,96 

 
 
6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Δεν υφίστανται. 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν υφίστανται. 
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Δαπάνες 
αναπτύξεως 

Λοιπά 
άυλα 
στοιχεία 

Σύνολα 

Αξία κτήσεως     
Υπόλοιπο 1.1.2015 2.405.451,57 3.086.701,36 5.492.152,93 

Προσθήκες περιόδου 405 100.539,56 100.944,56 

Μεταφορές περιόδου - - 0 

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.405.856,57 3.187.240,92 5.593.097,49 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2015 -2.318.718,98 -2.715.909,59 -5.034.628,57 

Αποσβέσεις περιόδου -17.259,90 -119.635,44 -136.895,34 

Μεταφορές περιόδου - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2015 -2.335.978,88 -2.835.545,03 -5.171.523,91 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 69.877,69 351.695,89 421.573,58 

Αξία κτήσεως     
Υπόλοιπο 1.1.2016 2.405.856,57 3.187.240,92 5.593.097,49 

Προσθήκες περιόδου 14.183,88 74.688,65 88.872,53 
Μεταφορές περιόδου 52.531,92 7.183,64 59.715,56 

Υπόλοιπο 31.12.2016 2.472.572,37 3.269.113,21 5.741.685,58 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2016 -2.335.978,88 -2.835.545,03 -5.171.523,91 

Αποσβέσεις περιόδου -16.935,23 -116.621,17 -133.556,40 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου - - 0,00 

Μεταφορές περιόδου -40.931,40 - -40.931,40 

Υπόλοιπο 31.12.2016 -2.393.845,51 -2.952.166,20 -5.346.011,71 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 78.726,86 316.947,01 395.673,87 

 
 
6.5. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Πίνακας µεταβολών 
προκαταβολών και µη 

κυκλοφορούντων στοιχείων 
υπό κατασκευή 

Οικόπεδα Κτίρια Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Λοιπά 
ενσώµατα 
πάγια 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2015 303.501,83 0,00 154.022,53 14.249,04 0,00 471.773,40 
Προσθήκες περιόδου 62.780,40 0,00 257.751,88 0,00 0,00 320.532,28 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 154.022,53 12.954,04 0,00 166.976,57 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2015 366.282,23 0,00 257.751,88 1.295,00 0,00 625.329,11 

Υπόλοιπο 1.1.2016 366.282,23 0,00 257.751,88 1.295,00 0,00 625.329,11 
Προσθήκες περιόδου 60.025,41 0,00 344.040,50 592,79 0,00 404.658,70 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -175.582,34 -1.295,00 0,00 -176.877,34 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2016 426.307,64 0,00 426.210,04 592,79 0,00 853.110,47 
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7.  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία 

Δεν υφίστανται. 

7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

Δεν υφίστανται. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που 
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των εισηγµένων µετοχών της τράπεζας Πειραιώς ανέρχονται σε 
ποσό € 120.000 και ποσό € 83.600 αντιστοίχως. 

7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες 27.309.005,87 21.856.535,18 

Ενδοεταιρικά -12.913.685,53 -9.407.918,98 

 14.395.320,34 12.448.616,20 
Χρεώστες επίδικοι - γραµµάτια και επιταγές σε καθυστέρηση 1.068.849,70 1.134.702,57 
Επιταγές εισπρακτέες 262.088,16 174.819,23 
Προβλέψεις  -269.955,89 -214.348,06 

Σύνολο 15.456.302,31 13.543.789,94 

 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Ελληνικό Δηµόσιο - Προ καταβληµένοι φόροι, απαιτήσεις, επίδικες απαιτήσεις 2.618.343,11 232.662,25 
Προσωπικό - προκαταβολές, δάνεια, λογαριασµοί προς απόδοση 142.058,61 283.825,51 
Λοιποί χρεώστες 3.473.941,27 3.412.815,21 
Λοιποί χρεώστες θυγατρικών 0,00 78.936,52 
Σύνολο 6.234.342,99 4.008.239,49 

 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 

Μετοχικό κεφάλαιο ποσού € 14.973.000,00 (µετοχές 499.100 ονοµαστικής αξίας € 30,00 η κάθε µία). 
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9. Προβλέψεις 

9.1. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Δεν έγινε αναλογιστική µελέτη για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού.  

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

   Δεν έγιναν προβλέψεις 
 

10. Υποχρεώσεις 

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία για το µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών δανείων βρίσκεται στην διαδικασία 
αναδιάρθρωσης και υπογραφής Κοινοπρακτικού Οµολογιακού Δανείου.  

 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως Οµολογιακά 
δάνεια 

Τραπεζικά 
δάνεια 

Δάνεια 
χρηµατοδοτικής 

µισθώσεως 
Σύνολο 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα:     
Έως 1 έτος  35.007.655,36 - 35.007.655,36 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος  35.007.655,36 0,00 35.007.655,36 
Μακροπρόθεσµο τµήµα:        
1 έως 2 έτη  3.843.736,50 - 3.843.736,50 
2 έως 5 έτη  211.920,53 539.471,86 751.392,39 
Άνω των 5 ετών  -  - - 
Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος  4.055.657,03 539.471,86 4.595.128,89 
Γενικό Σύνολο  39.063.312,39 539.471,86 39.602.784,25 

 

10.1.2. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Δεν υφίστανται 
 
10.1.3. Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δεν υφίστανται. 
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10.2.  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.2.1. Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Προµηθευτές 22.201.441,05 14.216.300,18 
Ενδοεταιρικά -12.913.685,53 -9.407.918,97 
 9.287.755,52 4.808.381,21 
Προκαταβολές πελατών 238.131,35 159.147,37 
Αγορές υπό τακτοποίηση 8.351,65 1.460.682,48 
Σύνολο 9.534.238,52 6.428.211,06 

 

10.2.2. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Αποδοχές πληρωτέες έµµισθου προσωπικού  355.998,94 297.658,45 
Δικαιούχοι αµοιβών - εγγυήσεων 38.635,89 104.062,60 
Σύνολο 394.634,83 401.721,05 

 
 
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 
1. Πωλήσεις 

     -Εµπορευµάτων 20.291.635,76 12.413.554,90 
   -Προϊόντων ετοίµων & ηµιτελών 42.010.620,87 40.646.440,05 
   -Υποπροϊόντων και υπολειµµάτων 1.489.083,62 1.934.010,63 
   -Πρώτων και βοηθητικών υλών - συσκευασίας 779.612,66 719.528,10 
   -Αναλωσίµων υλικών 680,08 455,65 
   -Παροχή υπηρεσιών 304.826,93 201.665,93 
   -Άχρηστου υλικού 22.450,28 5.060,37 
   -Ασφαλιστικών αποζηµιώσεων 8.605,62 2.240,06 
   -Αποζηµιώσεις µεταφορικών εταιριών 1.099,70 1.466,81 
2. Λοιπά οργανικά έσοδα 

     -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 153.262,78 322.399,56 
   -Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 17.495,72 0,00 
   -Έσοδα κεφαλαίων 82.165,16 77.715,50 
   -Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 5.718,58 7.943,31 
   -Λοιπά Έσοδα  210.106,45 395.772,91 

Σύνολο (1+2) 65.377.364,21 56.728.253,78 
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Εµφάνιση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 
  

 
31/12/2016 31/12/2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 65.035.674,54 56.246.822,06 
Λοιπά συνήθη έσοδα  43.699,48 0,00 
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 5.718,58 7.943,31 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 210.106,45 395.772,91 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 82.165,16 77.715,50 

 
65.377.364,21 56.728.253,78 

 

 
Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 

   -Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.165.031,54 9.301.700,40 
   -Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.117.952,55 2.390.235,92 
   -Παροχές τρίτων 2.886.536,26 2.901.354,86 
   -Φόροι-τέλη 248.528,73 210.760,44 
   -Διάφορα έξοδα 5.394.445,57 4.759.762,52 
   -Τόκοι και συναφή έξοδα 2.267.060,27 2.329.836,71 
   -Αποσβέσεις παγίων στοιχ. ενσωµατ. στο λειτουργικό κόστος 1.838.694,39 1.929.187,44 
   -Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 147.600,00 181.678,05  
   - Αναλώσεις  37.715.343,04 32.314.362,15  

 64.781.192,35 56.318.878,49 

   
Εµφάνιση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος πωλήσεων 51.224.407,32 43.299.414,84 
Έξοδα διοίκησης  4.770.107,25 5.134.490,22 
Έξοδα διάθεσης  4.578.289,12 5.133.123,42 
Λοιπά έξοδα και ζηµίες 1.941.328,39 422.013,30 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.267.060,27 2.329.836,71 

 64.781.192,35 56.318.878,49 

 
 
12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Δεν υφίστανται. 

13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 

Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα. 
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15. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

16. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

  31/12/2016 31/12/2015 
Διοικητικό προσωπικό 185 178 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 300 230 
Σύνολο 485 408 

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

 31/12/2016 31/12/2015 
Συνολικό κόστος µισθοδοσίας και ηµεροµισθίων 12.149.410,77 9.236.602,53 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 15.620,77 65.097,87 
Σύνολο 12.165.031,54 9.301.700,40 

 
17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2016 31/12/2015 
Κατηγορίες δραστηριότητας     

Βιοµηχανική δραστηριότητα 49.603.094,71 43.309.201,69 
Εµπορική δραστηριότητα 14.745.134,88 12.413.554,90 
Παροχή υπηρεσιών 328.098,05 201.665,93 
Διάφορα έσοδα πωλήσεων 359.346,90 322.399,54 
Σύνολο 65.035.674,54 56.246.822,06 
      
Γεωγραφικές αγορές     

Αγορά Ελλάδος  10.044.279,39 9.085.257,49 

Αγορά εξωτερικού 54.991.395,15 47.161.564,57 
Σύνολο 65.035.674,54 56.246.822,06 

 

 

18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

19. Συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 
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20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 
τελικού (ή και µερικού) συνόλου επιχειρήσεων, στα επί της οδού 17ου χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Σερρών του 
Νοµού Θεσσαλονίκης γραφεία της εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ. 

23. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Ο Όµιλος επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά: 

 Αµοιβές 

• Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού 
συµβουλίου 368.288,52 

• Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και σε διευθυντικά 
στελέχη 218.149,93 

• Σε διευθυντικά στελέχη 1.083.293,12 
Σύνολο 1.669.731,57 

 

24. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

Ο Όµιλος δεν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε µη ενοποιούµενα συνδεµένα µέρη, ούτε έχει 
υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς µη ενοποιούµενα συνδεµένα µέρη. 

25. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες  

Οι αµοιβές που χρεώθηκαν από τον νόµιµο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2016 31/12/2015 
Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 29.920,00 29.920,00 
Για τον έλεγχο φορολογικής συµµορφώσεως 17.000,00 17.000,00 
 46.920,00 46.920,00 

 
 
26. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία 

η διοίκηση του Οµίλου έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών 

Η διοίκηση του Οµίλου δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε 
στους επόµενους 12 µήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις. 

 




