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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ», για την χρήση 01 

Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και εγκρίθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, 

παρουσιάζουν εύλογα τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την 

καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών της χρήσης. 
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Έκθεση Διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - 

ΕΜΠΟΡΙΟ» για τα πεπραγμένα της 38ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 

 

 

 

 

Κύριοι Εταίροι, 

 

Υποβάλλω συνηµµένα προς έγκρισή σας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας για την 38η εταιρική χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 και ειδικότερα τον 

Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης και το Προσάρτηµα. 

 

Η Pelikan Ελλάς ΕΠΕ κατά το έτος 2016 συνέχισε την δραστηριότητά της διακινώντας 

κάτω από το σήμα της, τις τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, υγρή και στεγνή 

διόρθωση και προϊόντα γραφείου, όργανα γραφής ζωγραφικής και σχολικά προϊόντα και 

αναλώσιμα Η/Υ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το 2016 ανήλθαν σε € 2.390.257,20 έναντι € 2.245.363,21 

το 2015, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 6,5%, αποτέλεσμα που θεωρείται πολύ 

ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται η Ελληνική 

οικονομία με την παρατεταμένη ύφεση σε όλους τους κλάδους της και την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών σε συνεχή πτώση. 

 

Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση ανήλθε σε € 1.529.305,71 διαμορφώνοντας ποσοστό 

μικτού κέρδους 36,0%, έναντι ποσοστού 38,50% της προηγούμενης χρήσης. 

Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τιμών αγοράς των προϊόντων 

από τις θυγατρικές εταιρείες του group κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες κυμάνθηκαν 

σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις δικές μας αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής 

πώλησης. 

 

Το σύνολο των οργανικών εξόδων κυμάνθηκε για τη τρέχουσα χρήση στο ποσό των € 

856.956,53 έναντι συνολικού ποσού € 915.152,53 για τη προηγούμενη, σημειώθηκε 

δηλαδή μια μείωση της τάξεως του 6,4%, κυρίως λόγω των μειώσεων των μισθών των 

υπαλλήλων της Εταιρείας, ενοικίου του κτιρίου, καθώς και άλλων προσπαθειών μείωσης 

δαπανών.  
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Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τη τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 

109.881,97, αποτελούμενα κυρίως από χρεωστικούς τόκους αλληλόχρεων τραπεζικών 

δανειακών λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία, έναντι ποσού € 121.948,33 για τη 

προηγούμενη, μειωμένα κατά 9,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση του 

μέσου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και στην μείωση των επιτοκίων δανεισμού που 

επιτεύχθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες εντός της χρήσης 2016. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία κατά τη τρέχουσα χρήση οδηγήθηκε σε ζημίες 

εκμεταλλεύσεως ποσού € 104.518,87, έναντι ποσού € 172.117,21 κατά την προηγούμενη 

χρήση. 

 

Στα έκτακτα αποτελέσματα η Εταιρεία εμφανίζει μεταξύ άλλων το ποσό των € 275.598,52 

ως έκτακτα κέρδη, το οποίο αποτελεί άφεση χρέους προς τη μητρική της εταιρεία Pelikan 

Holding A.G., μετά την ανάλογη εξαγορά της τελευταίας ίσου ποσού υποχρεώσεων της 

Εταιρείας, προς συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου. 

  

Στα έκτατα αποτελέσματα παρουσιάζονται προβλέψεις για έκτατους κινδύνους ποσού       

€ 146.160,46, το μεγαλύτερο μέρος  του οποίου αφορά την πρόβλεψη διαγραφής οφειλής 

από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. κατόπιν υπογραφής της γενικής συμφωνίας που 

πραγματοποίησε η παραπάνω εταιρεία με όλους τους προμηθευτές της για διαγραφή του 

50% των συνολικών οφειλών της, προκειμένου να προχωρήσει στο σχέδιο εξυγίανσης & 

στην εξαγορά της από την εταιρεία Σκλαβενίτης Α.Ε. 

 

Κατόπιν των υπολοίπων εκτάκτων αποτελεσμάτων, τα οποία αποτελούνται κυρίως από 

διαφορές απογραφής και καταστροφή απαξιωμένων εμπορευμάτων, η Εταιρεία εμφανίζει 

Κέρδη προ Φόρων € 3.211,87 

 

Συνυπολογιζομένων των ζημιών προηγούμενων χρήσεων η Εταιρεία εμφανίζει “Ζημιές 

εις νέο” ποσού € 315.588,65. 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες της Εταιρείας για την 

πληρέστερη αξιολόγηση της οικονομικής θέσεώς της, την ανάλυση της δυναμικής εικόνας 

της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη 

λειτουργία της, καθώς και τη συσχέτιση των στατικών στοιχείων του Ισολογισμού προς τα 

δυναμικά στοιχεία της εκμεταλλεύσεως, με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθολογικής ή 

μη χρησιμοποιήσεως των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 
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α) Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης         

              

  
1. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
= 97,06% 

  

  Σύνολο Ενεργητικού      

              

  
2. 

Ίδια Κεφάλαια   
= 13,96% 

  

  Σύνολο Υποχρεώσεων     

              

  
3. 

Ίδια Κεφάλαια   
= 389,29% 

  

  Πάγιο Ενεργητικό     

              

  
4. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
= 118,38% 

  

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

              

  
5. 

Κεφάλαιο Κινήσεως   
= 15,53% 

  

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

              

β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας         

              

  6. 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως 

προ Φόρων   = 1,27%   

  Ίδια Κεφάλαια     

              

  
7. 

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως   
= -4,37% 

  

  

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών     

              

  
8. 

Μικτά αποτελέσματα   
= 36,02% 

  

  

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών     

              

  
9. 

Μικτά αποτελέσματα   
= 56,30% 

  

  

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και 

υπηρεσιών     

              

  10. 

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών   = 946,00%   

  Ίδια Κεφάλαια     

 

γ) Δείκτες διαχειριστικής Πολιτικής         

              

  
11. 

Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων   
= 80,63 Ημέρες 

  Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου   

              

  
12. 

Απαιτήσεις από πελάτες   
= 257,01 Ημέρες 

  

Πωλήσεις αποθεμάτων και 

υπηρεσιών   
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγµα την 31/12/2016. 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κυριότητα της ή µε χρηματοδοτική μίσθωση κανένα ακίνητο την 

31/12/2016. 

Η Εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα την 31/12/2016. 

Η Εταιρεία δεν είχε αναπτύξει καµία δραστηριότητα στον τοµέα της έρευνας και 

ανάπτυξης την 31/12/2016. 

Η Εταιρεία δεν διέθετε κανένα υποκατάστημα την 31/12/2016. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται ο 

Διαχειριστής της Εταιρείας. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα επιτοκίου. 

 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων, επειδή δεν επενδύει σε 

χρεόγραφα.  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τον πιστωτικό κίνδυνο, λόγω του γεγονότος ότι 

έχει ικανοποιητική διασπορά των απαιτήσεών της και έτσι περιορίζει τον κίνδυνο, 

εφαρμόζοντας ικανοποιητική πιστωτική πολιτική. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία 

διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις 

προς χρήση. 
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Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της 

χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης - Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης 
 

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την χρονολογία του Ισολογισμού έως και 

τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη 

τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

Για τη χρήση 2017 προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών, εφόσον οι γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ελληνική αγορά επιτρέψουν την 

επίτευξη του προϋπολογισμένου στόχου πωλήσεων που έχει τεθεί. 

 

Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη γενική συνέλευση, 

υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν 

 

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία 

δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται 

η αποκάλυψη τους στους εταίρους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά 

τα στοιχεία των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύοντας ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρουσιάζουν εύλογα τα 

αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την 

καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών της περιόδου αναφοράς 

και με την πεποίθηση ότι πράξαμε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας, 

καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, να απαλλάξει τον Διαχειριστή και τους Ελεγκτές από 

κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσης 2017. 

 

 

Κορωπί, 8 Μαρτίου 2017 

 

Με τιμή, 

 

 

 

Παύλος Θεοδοσίου 

Διαχειριστής 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

«PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ» 

 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 

2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

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

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

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

συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2016. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν 

σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά 

με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

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

‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης με 

τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 
 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 100, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

  

Ποσά σε € Σημείωση 31.12.2016 31.12.2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 3 13.054,16 13.791,57

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3 302,28 362,78

Λοιπός εξοπλισμός 3 34.588,63 40.357,32

Σύνολο 47.945,07 54.511,67

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 4 16.959,81 17.559,81

Σύνολο 16.959,81 17.559,81

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 64.904,88 72.071,48

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 5 387.761,46 287.918,42

Σύνολο 387.761,46 287.918,42

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 6 1.683.097,22 1.451.038,32

Λοιπές απαιτήσεις 7 8.714,62 32.595,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 63.667,46 47.020,59

Σύνολο 1.755.479,30 1.530.653,96

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.143.240,76 1.818.572,38

Σύνολο ενεργητικού 2.208.145,64 1.890.643,86

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 9 496.920,00 496.920,00

Σύνολο 496.920,00 496.920,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 71.338,59 71.338,59

Αποτελέσματα εις νέο -315.588,65 -318.800,52

Σύνολο -244.250,06 -247.461,93

Σύνολο καθαρής θέσης 252.669,94 249.458,07

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10 103.798,44 97.329,22

Σύνολο 103.798,44 97.329,22

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 11 1.402.658,77 1.069.564,75

Εμπορικές υποχρεώσεις 12 257.076,70 303.124,13

Λοιποί φόροι και τέλη 13 15.788,07 12.748,44

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 14 18.032,58 19.455,22

Λοιπές υποχρεώσεις 15 116.933,08 106.517,36

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 16 41.188,06 32.446,67

Σύνολο 1.851.677,26 1.543.856,57

Σύνολο υποχρεώσεων 1.955.475,70 1.641.185,79

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.208.145,64 1.890.643,86
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € Σημείωση 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 17 2.390.257,20 2.245.363,21

Κόστος πωλήσεων 18 -1.529.305,71 -1.381.948,69

Μικτό αποτέλεσμα 860.951,49 863.414,52

Λοιπά συνήθη έσοδα 1.368,14 1.568,93

Σύνολο 862.319,63 864.983,45

Έξοδα διοίκησης 19 -303.639,30 -316.823,92

Έξοδα διάθεσης 20 -553.317,23 -598.328,41

Λοιπά έξοδα και ζημιές 21 -25.096,89 -30.316,02

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 22 -146.160,46 -11.072,92

Λοιπά έσοδα και κέρδη 23 278.988,09 247.340,07

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 113.093,84 155.782,25

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24 -109.881,97 -121.948,33

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.211,87 33.833,92

Φόροι εισοδήματος 0,00 -1.980,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 3.211,87 31.853,92
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 12 έως και την σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
 
 
 

Ποσά σε € Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

νόμων και 

κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2015 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -350.654,44 217.604,15

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές στους φορείς 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 31.853,92 31.853,92

Υπόλοιπο 31.12.2015 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -318.800,52 249.458,07

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 3.211,87 3.211,87

Υπόλοιπο 31.12.2016 496.920,00 0,00 71.338,59 0,00 -315.588,65 252.669,94
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PELIKAN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016  
(άρθρο 29 του Ν.4308/14 ) 

 

1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 

περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα της 

Εταιρείας «PELIKAN Ελλάς ΕΠΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

 

Η Εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 095021910, έχει την έδρα της στην Αττική, στο Κορωπί, στο 8ο 

ΧΛΜ Λ. Βάρης Κορωπίου. 

 

Σκοπός της Εταιρείας: Αγορά και πώληση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και 

εξαγωγής, ειδών γραφείου, ζωγραφικής και σχεδίασης και γραφικής ύλης εν γένει και 

ειδών για ερασιτεχνικές απασχολήσεις (χόμπι). Η Εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει την 

αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, ασχολουμένων με την παραγωγή και 

εμπορία όμοιων αντικειμένων. Τέλος, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στην παραγωγή 

τέτοιων αντικειμένων, ιδρύοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα εργοστάσια. 

 

Η ίδρυση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 15/12/1978 βάσει του υπ’ αριθμόν 14838 

Καταστατικού Ίδρυσης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3215 στις 19/12/1978. 

 

Με το υπ’ αριθμόν 62 Πρακτικό ΓΣ από 24/2/2009, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1616/3.3.2009, ορίστηκε ως διαχειριστής ο κύριος Παύλος Θεοδοσίου με ΑΦΜ 

051775813 για αόριστο χρονικό διάστημα. 

 

Την 19/12/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό 

αριθμό καταχώρησης 8150, έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000450901000 (ΑΜ ΕΒΕΑ 84751 και 

ΑΡ ΜΑΕ 22646-3346/19-12-1978). 

 

1.1. Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 έχουν ως 

ακολούθως: 
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1.1.1. Βάση κατάρτισης 

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ με το Ν. 

4308/2014. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις 

θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις 

ακόλουθες γενικές αρχές: 

 

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας, η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών 

από την ημερομηνία του ισολογισμού και δεν υπάρχουν ορατοί παράγοντες που 

θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

3. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή 

μεταξύ εσόδων και εξόδων. 

4. Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί 

εύλογης παρουσίασης. 

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους. 

6. Η Εταιρεία βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει 

στις μικρές Οντότητες (άρθρο 2 του 4308/2014). 

7. Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της οντότητας από ενάρξεως είναι το Ευρώ. 

Όλα τα υπόλοιπα στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους 

σημειώσεις. 

8. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 
 

9. Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 
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1.1.2. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης. 

 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

υπόκειται σε απόσβεση. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται από την 

Εταιρεία με την σταθερή μέθοδο. 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης 

προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική 

του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση 

της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου 

ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και 

νομικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων 

ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός 

στοιχείου. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες 

απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 

παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας 

απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε 

αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης. 

 
Οι συντελεστές απόσβεσης που ακολουθεί η Εταιρεία, αναλύονται κατωτέρω: 

  

Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε Ακίνητα Τρίτων με λειτουργική μίσθωση 

Βάσει 
διάρκειας 
μίσθωσης 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10% 

Μεταφορικά μέσα 10% 
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Παύση αναγνώρισης παγίων: 

 

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό 

διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή 

τη διάθεσή του. 

 

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, 

και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

 

Το κέρδος ή η ζημιά από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

1.1.3. Μισθώσεις 

 

Λειτουργικές μισθώσεις 

 

Η Εταιρεία όταν μισθώνει πάγια βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα 

ως έξοδα στα αποτελέσματα µε τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, 

εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την 

κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

1.1.4. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

 

Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για 

την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να 

επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί 

αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο. Μετά την 

αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης του 

τελικού αποθέματος προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. 

1.1.5. Εμπορικές Απαιτήσεις (πελάτες) 

 

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από 

απομειώσεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων (bad debt provision) 

διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του 

οφειλόμενου ποσού. 
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1.1.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά, 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών (3) μηνών και 

βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 

συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο 

μεταβολής της αξίας τους. 

1.1.7. Δανεισμός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.  

 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. Οι 

προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα. 

 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρεία έχει την 

υποχρέωση να τα εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

1.1.8. Καθαρή Θέση 

 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:  

 
α) Το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο 

 

β) τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης 

νομοθεσίας ή του καταστατικού. 

 

γ) τα αποτελέσματα εις νέον. 

 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται 

αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται 

ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

1.1.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από την ισχύουσα εργατική 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των 

προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της χρήσης στην οποία προκύπτουν. 

1.1.10. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται 

άμεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της 

περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

 

Εναλλακτικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιµετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας 

παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα µε την 

προηγούμενη παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που 

αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα 

µε την ανάληψη αυτών. 

 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

1.1.11. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι µη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

του. 

1.1.12. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το 

διακανονισμό της υποχρέωσης. 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού 

την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων και αναπροσαρμογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε 

να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές. 

 



                                                  ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

PELIKAN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ                                     ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

18 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

1.1.13. Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. Τα 

έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται 

µε την κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 

τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής: 

 

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή μέθοδο. 

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, 

έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα. 

 

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, 

αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά κατηγορία στοιχείου. 

 

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

1.1.14. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα 

στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας µε την 

ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 
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Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: 

 

α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται µε την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνία 

του ισολογισμού. 
 
β) Τα µη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο 

ιστορικό κόστος, μετατρέπονται µε την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών 

στοιχείων ή από τη μετατροπή τους µε ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής 

κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί 

μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως 

στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας. 

1.1.15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μην υιοθετήσει τις σχετικές διατάξεις περί αναγνώρισης 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του. 

2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

2.1.  Φόρος εισοδήματος 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος 

απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της 

Εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 

ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 

αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της 

χρήσης που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών λάβει χώρα. Κατά την 

31/12/2016 δεν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη για την κάλυψη ενδεχόμενων φόρων και 

προσαυξήσεων που πιθανώς προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των 

ανέλεγκτων χρήσεων 2008-2016, καθώς αναμένεται το ύψος αυτών όταν και εφόσον 

προκύψουν να μην επηρεάσει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και επίδοση 

της Εταιρείας. 
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3. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

2016 Ακίνητα 
 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός  

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Αξία κτήσης 1/1/2016 20.133,47 
 

800,08 
 

143.305,25 

Προσθήκες χρήσης 0,00 
 

0,00 
 

2.584,68 

Αξία κτήσης 31/12/2016 20.133,47 
 

800,08 
 

145.889,93 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

1/1/2016 
6.341,90 

 
437,30 

 
102.947,93 

Αποσβέσεις χρήσης 737,41 
 

60,50 
 

8.353,37 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31/12/2016 
7.079,31 

 
497,80 

 
111.301,30 

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2016 
13.054,16 

 
302,28 

 
34.588,63 

      

2015 Ακίνητα 
 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός  

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Αξία κτήσης 1/1/2015 20.133,47 
 

653,74 
 

143.155,74 

Προσθήκες χρήσης 0,00 
 

146,34 
 

149,51 

Αξία κτήσης 31/12/2015 20.133,47 
 

800,08 
 

143.305,25 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

1/1/2015 
5.604,46 

 
380,45 

 
94.035,78 

Αποσβέσεις χρήσης 737,44 
 

56,58 
 

8.912,15 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31/12/2015 
6.341,90 

 
437,30 

 
102.947,93 

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2015 
13.791,57 

 
362,78 

 
40.357,32 

      
Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

4. Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις 

 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Εγγυήσεις ΔΕΗ  

 

102,42  102,42 

Εγγυήσεις ενοικίων 

 

9.000,00  9.600,00 

Εγγυήσεις ΟΤΕ 

 

443,39  443,39 

Εγγυήσεις OLYMPIC AVIS AE 

 

3.414.00  3.414.00 

Εγγυήσεις SHELL HELLAS ΑΕ 

 

4.000,00  4.000,00 

  
16.959,81  17.559,81 
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5. Αποθέματα 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Εμπορεύματα 387.761,46  287.918,42 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00  0,00 

  
387.761,46  287.918,42 

 

6. Εμπορικές απαιτήσεις 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Πελάτες 785.093,06  743.639,08 

Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλάκιο) 70.582,91  98.128,72 

Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη 44.447,91  35.258,25 

Επιταγές εισπρακτέες 772.487,59  653.806,53 

Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 333.859,96  97.419,49 

Μείον προβλέψεις επισφαλειών 

 

(323.374,21)  (177.213,75) 

  

1.683.097,22  1.451.038,32 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  0,00  27.033,34 

Πιστωτές Διάφοροι (χρεωστικά υπόλοιπα) 7.213,40  4.830,33 

Φόρος εισοδήματος λογ. εκκαθάρισης 0,00  14,66 

Λογαριασμοί διαχειρίσεων προκαταβολών 1.501,22  716,72 

και πιστώσεων 

 

 

 

  
8.714,62  32.595,05 

 

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Ταμείο  1.031,51  2.727,78 

Καταθέσεις όψεως 62.635,95  44.292,81 

  
63.667,46  47.020.59 

 

9. Κεφάλαιο 

 
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε ποσό 

496.920,00 ευρώ και διαιρείται σε 16.564 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το 

κάθε ένα. Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

 

10. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Προβλέψεις  για αποζημίωση προσωπ. μετά τη 

συνταξιοδότηση 103.798,44 

 

97.329,22 

  
103.798,44  97.329,22 
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11. Τραπεζικά δάνεια  

  
31/12/2016  31/12/2015 

EUROBANK 645.490,87  400.646,59 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 102.778,37  103.408,17 

ALPHA BANK 550.156,65  460.949.53 

ΕΘΝΙΚΗ 104.232,88  104.560,46 

  
1.402.658,77  1.069.564,75 

12. Εμπορικές υποχρεώσεις 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Προμηθευτές, συνδεδεμένες οντότητες  231.514,15  263.889,39 

Προμηθευτές, μη συνδεδεμένες οντότητες 25.562,55  39.234,74 

  
257.076,70  303.124,13 

 

13. Λοιποί φόροι και τέλη 

  
31/12/2016  31/12/2015 

ΦΠΑ 6.028,47  0,00 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  8.416,68  9.999,23 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης  1.099,64  1.917,39 

Φόροι αμοιβών ελευθέριων επαγγελματιών 257,94  831,82 

Φόρος εισοδήματος λογ. εκκαθάρισης -14,66  0,00 

  
15.788,07  12.748,44 

 

14. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ 18.032,58  19.455,22 

  
18.032,58  19.455,22 

 

15. Λοιπές υποχρεώσεις 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Πιστωτές διάφοροι  116.933,08  106.517,36 

  
116.933,08  106.517,36 

 

16. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού 28.238,00  8.762,00 

Αμοιβή και έξοδα ελεγκτών 4.000,00  4.000,00 

Παροχές τρίτων 500,00  500,00 

Προβλέψεις παροχών βάσει συμφωνίας 6.800,06  17.684,67 

Λοιπά έξοδα 1.650,00  1.500,00 

  
41.188,06  32.446,67 
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17. Κύκλος εργασιών 

  

 
31/12/2016  31/12/2015 

Κύκλος εργασιών  2.390.257,20  2.245.363,21 

  
2.390.257,20  2.245.363,21 

 

 

18. Κόστος πωλήσεων 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Ανάλωση ετοίμων προϊόντων  1.529.305,71  1.381.948,69 

  
1.529.305,71  1.381.948,69 

19. Έξοδα διοίκησης 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 146.227,41  159.598,55 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 8.486,30  8.149,68 

Παροχές τρίτων 81.498,75  87.101,29 

Φόροι – Τέλη 6.023,59  6.139,44 

Διάφορα έξοδα 32.114,46  28.154,77 

Αποσβέσεις 5.239,76  5.798,57 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 2.723,03  7.619,62 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 21.326,00  14.262,00 

  
303.639,30  316.823,92 

 

20. Έξοδα διάθεσης 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 258.762,45  283.467,33 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 27.009,66  29.844,05 

Παροχές τρίτων 30.578,84  32.387,79 

Έξοδα από φόρους και τέλη 1.000,00  0,00 

Διάφορα έξοδα 208.446,51  228.595,68 

Αποσβέσεις 3.911,52  3.907,87 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 3.746,19  1.941,02 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 19.862,06  18.184,67 

  
553.317,23  598.328,41 

 

21. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Αξία καταστροφής ακατάλληλων αποθεμάτων 11.037,33  14.955,94 

Διαφορές απογραφής 8.845,81  13.619,40 

Πρόστιμα αυτοκινήτων 171,00  20,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 5.042,75  1.720,68 

  
25.096,89  30.316,02 
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22. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 

 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Αναστροφή πρόβλεψης επισφαλών εμπορικών 

απαιτήσεων 0,00 

 

41.685,27 

(Διενέργεια) πρόβλεψης επισφαλών εμπορικών 

απαιτήσεων -146.160,46 

 

-52.758,19 

  
-146.160,46  -11.072,92 

 

23. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Διαφορές απογραφής 3.389,57  6.902,68 

Διάφορα έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00  10,00 

Έκτακτα κέρδη (άφεση χρέους προς την μητρική 

εταιρεία Pelikan Holding AG, μετά την ανάλογη 

εξαγορά της τελευταίας ίσου ποσού υποχρεώσεων της 

Εταιρείας προς συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου) 275.598,52 

 

239.993,70 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00  433,69 

  
278.988,09  247.340,07 

 

24. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

  
31/12/2016  31/12/2015 

Τόκοι δανείων 89.404,88  104.654,71 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 20.477,09  17.293,71 

  
109.881,97  121.948,33 

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και μέλη Διοίκησης  

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις γίνονται με του όρους 

που ισχύουν στην αγορά. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της 

χρήσης δεν καλύπτονται με εγγυήσεις και τακτοποιούνται ταμειακά. Ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 

της χρήσης: 
 

Συνδεδεμένα Μέρη Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

PELIKAN VERTRIEBS 0,00 688.334,74 0,00 207.696,53 

PELIKAN ITALIA 0,00 72.872,42 0,00 2.226,40 

PELIKAN HARDCOPY 0,00 221.839,14 0,00 21.591,22 

ECOM LOGISTIK 0,00 16.622,92 0,00 750,21 

HERLITZ Sp ZOO 0,00 70.678,87 0,00 0,00 

PELIKAN ΑG 0,00 173,00 0,00 0,00 
 

Η αμοιβή του Διαχειριστή Παύλου Θεοδοσίου ανήλθε το 2016 σε ποσό 66.852,34 ευρώ 

και το 2015 σε ποσό 77.689,75 ευρώ. 
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26. Αμοιβές ελεγκτών 

 

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., για 

τον έλεγχο των ετήσιων ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεών της χρήσης 1/1-

31/12/2016 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 4.000. 

27. Απασχολούμενο προσωπικό 

 

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για τη κλειόμενη χρήση ήταν 14 (14 

κατά τη προηγούμενη χρήση). 

 

28. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσης 

και έως και την ημερομηνία έγκρισης προς δημοσίευση των συνημμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα οποία να απαιτείται σχετική γνωστοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

Κορωπί, 8 Μαρτίου 2017 

   

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

   
   

   

   
ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

 
ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 


