
∆ιεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276

Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆/νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30/8/2019

Ορκωτός ελεγκτής : ∆ηµήτριος Σούρµπης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ16891)

Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.aeiforos,gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-∆εκ-18 31-∆εκ-17 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2018 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2017

Οικόπεδα & κτίρια 2.489.554 2.558.989 Σύνολο κύκλου εργασιών 12.161.639 12.812.999 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.084.397 6.575.756 Κόστος πωληθέντων -8.911.304 -9.552.627 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συµµετοχές) 1.807.502 1.807.502 Μικτά Κέρδη 3.250.336 3.260.373 

Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού 103.250 167.872 Έξοδα διάθεσης -1.049.946 -839.872 

Αποθέµατα 2.045.930 1.717.919 Έξοδα διοίκησης -1.037.777 -1.100.816 

Απαιτήσεις από πελάτες 677.531 925.697 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) -119.999 70.048 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7.820.560 6.650.661 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.042.614 1.389.733 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.028.726 20.404.396 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 471.903 534.861 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.145.687 1.107.410 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.285.596 6.460.152 Κέρδη προ φόρων 679.134 966.338 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.689.221 2.297.211 Μείον φόροι -247.577 -322.537 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 10.592.408 10.399.635 Κέρδη µετά από φόρους 431.557 643.801 

Μετοχικό κεφάλαιο 2.175.600 2.175.600 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 120.000 120.000 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 0,60                           0,89                           

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 8.140.718 7.709.161 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (β) 10.436.318 10.004.761 Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -1.081.625 -1.040.825 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β) 21.028.726 20.404.396 

0 -0 

-0,09 0 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε  €) -0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) 10.004.761 9.360.960

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 431.557 643.801
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα) 10.436.318 10.004.761

0 0 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) - Έµµεση Μέθοδος Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1.Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµείωσεις .

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2018 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2017

Λειτουργικές δραστηριότητες 2.  Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας

Κέρδη προ φόρων 727.132 974.268  VIOHALCO SA/NV µε τα ακόλουθα στοιχεία

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Επωνυµία εταιρείας                                Χώρα έδρας        Συµµετοχή Μέθ. ενσωµάτωσης

Αποσβέσεις 1.074.848 1.039.695  VIOHALCO SA/NV                                           Βέλγιο 90% Ολική ενοποίηση 

-3.900 -34.000 

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -70.553 -389 3. Αριθµός αποσχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης : 61 (31.12.2018),58 (31.12.2017) .

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 386.036 415.854 

Άλλα ποσά που επηρεάζουν τις λειτουργικές δραστηριότητες -118.263 -6.634 4. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου , που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -328.012 -100.704 

(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων -673.703 -1.627.524  (Ποσά σε €) 31/12/2018 31/12/2017

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 341.658 278.444 

Μείον: i) Πωλήσεις αγαθών , υπηρεσιών και παγίων 6.587.724 7.125.539 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -295.129 -415.854 ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 1.012.332 933.019 

Καταβεβληµένοι φόροι -165.604 -394.948 iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 7.242.742 5.594.743 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 874.510 128.208 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 320.253 577.198 

Επενδυτικές δραστηριότητες v) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση -

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -467.310 -437.675 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 15.000 34.000 5. Στη κατάσταση αποτελεσµάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω: 2018 2017

553 389 Φόρος εισοδήµατος -310.535 -332.677 

70.000 Αναβαλλόµενος φόρος 62.958 10.140 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -381.757 -403.286 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.294.000 6.671.334 6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009, κατά συνέπεια 

Εξοφλήσεις δανείων -2.704.310 -6.612.667 υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν εξεταστεί και οριστικοποιηθεί.

Εισπράξεις επιχορηγησεων -0 67.779 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -410.310 126.445 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 82.443 -148.633 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 119.087 267.721 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 201.531 119.087 

                                   Αθήνα , 30η Αυγούστου 2019      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

               Σαράντη Ιωάννα

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Α.∆.Τ: ΑΕ 327991

Καλφαρέντζος Γεώργιος                       Μαρίου  Νικόλαος      ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ:0048600 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Α.∆.Τ: Φ 147183                          Α.∆.Τ: ΑΕ 083192

(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων

Τόκοι που εισπράχθηκαν

1 Ιαν - 31 ∆εκ 20171 Ιαν - 31 ∆εκ 2018

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων

Μερίσµατα εισπραχθέντα 

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε 

εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος, Νικόλαος Μαρίου , Αντιπρόεδρος,  Χρήστος -Εµµανουήλ ∆ηµητρακόπουλος,Σταύρος Θεοδωρόπουλος,Παναγιώτης Σκιαδάς, Χασιώτης Ανδρέας

2.430.557 2.124.239 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις 

Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η ∆εκεµβρίου 2018 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  

Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ 

                                                                         ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ 

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

1 
 

ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα                    Σελίδα 

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 2 

Κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 3 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 5 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 6 

1 Γενικές πληροφορίες 6 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 6 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 19 

4 Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 23 

5 Ανάλυση πωλήσεων 24 

6 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 24 

7 Επενδύσεις σε θυγατρικές 24 

8 Αναβαλλόµενη Φορολογία 25 

9 Αποθέµατα 26 

10 Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις 26 

11 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 27 

12 Μετοχικό Κεφάλαιο 28 

13 Λοιπά Αποθεµατικά 28 

14 ∆ανεισµός 28 

15 Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 30 

16 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 31 

17 Προβλέψεις 32 

18 Επιχορηγήσεις 32 

19 Έξοδα ανά Κατηγορία 32 

20 Παροχές στο Προσωπικό 33 

21 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 33 

22 Φόρος Εισοδήµατος 34 

23 Άλλα Έσοδα – Έξοδα 34 

24 Λειτουργικές Ταµειακές Ροές 35 

25 ∆εσµεύσεις 35 

26 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις 35 

27 Συνδεδεµένα Μέρη 36 

28 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 36 

29 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 37 

30 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 37 

31 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 0 

 

 

 

 

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

2 
 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  

  

Ποσά σε ευρώ Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 6 8.677.202 9.302.617

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 1.807.502 1.807.502

Λοιπές απαιτήσεις 10 13.423 13.440

10.498.127 11.123.560

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 9 2.045.930 1.717.919

Εµπορικές και Λοιπές  απαιτήσεις 10 8.283.138 7.443.830

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 201.531 119.087

10.530.600 9.280.838

Σύνολο ενεργητικού 21.028.726 20.404.397

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 12 2.175.600 2.175.600

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 12 120.000 120.000

Λοιπά αποθεµατικά 13 4.388.250 4.355.663

Κέρδη/ (ζηµιές) εις  νέον 3.752.468 3.353.498

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.436.318 10.004.762

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις

∆άνεια 14 366.434 522.436

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 471.903 534.861

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 218.692 161.655

Προβλέψεις 17 0 106.670

Επιχορηγήσεις 18 560.562 316.649

1.617.590 1.642.272

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 2.689.221 2.297.211

∆άνεια 14 6.285.596 6.460.152

8.974.817 8.757.363

Σύνολο υποχρεώσεων 10.592.407 10.399.635

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 21.028.726 20.404.397   

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

3 
 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  σσυυννοολλιικκώώνν  εειισσοοδδηηµµάάττωωνν  

 

 

Ποσά σε € Σηµ. 12 µήνες έως 31/12/2018 12 µήνες έως 31/12/2017

Πωλήσεις 5 12.161.639 12.812.999

Κόστος Πωληθέντων 19 -8.911.304 -9.552.627

Μεικτό Κέρδος 3.250.336 3.260.373

Έξοδα διάθεσης 19 -1.049.946 -839.872

Έξοδα διοίκησης 19 -1.037.777 -1.100.816

Λοιπά έσοδα  εκµετάλλευσης 23 248.037 173.293

Λοιπά έξοδα  εκµετάλλευσης 23 -368.036 -103.245

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 1.042.614 1.389.733

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 21 553 389

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21 -386.036 -415.854

Έσοδα από µερίσµατα 21 70.000

Αποτελέσµατα προ φόρων 727.132 974.268

 Φόρος εισοδήµατος 22 -260.721 -324.836

Αποτελέσµατα µετά φόρων 466.410 649.432

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα

Στοιχεία που δεν θα µεταφερθούν µεταγενέστερα 

στα αποτελέσµατα:

Αναλογιστικά κέρδη /( ζηµίες ) -47.998 -7.930

Αναβαλλόµενος φόρος που αναλογεί 13.145 2.300

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά φόρων: -34.853 -5.630

Συνολικά εισοδήµατα χρήσης  µετά φόρων 431.557 643.801  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

4 
 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν    

  

Ποσά σε €

Μετοχικό κεφάλαιο & 

Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 2.295.600 4.337.256 2.728.104 9.360.960

Καθαρά  κέρδη  χρήσης 0 0 649.432 649.432

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Χρήσης 0 0 -5.630 -5.630

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης 0 0 643.801 643.801

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 18.408 -18.408 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 2.295.600 0 4.355.663 3.353.498 10.004.761

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 2.295.600 4.355.663 3.353.498 10.004.761

Καθαρά  κέρδη  χρήσης 0 0 466.410 466.410

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Χρήσης 0 0 -34.853 -34.853

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης 0 0 431.557 431.557

Μεταφορά σε αποθεµατικά 0 32.587 -32.587 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 2.295.600 4.388.250 3.752.468 10.436.318

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

 

Ποσά σε € Σηµ 1/1 έως 31/12/2018 1/1 έως 31/12/2017

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24 1.335.243 939.010

Καταβληθέντες τόκοι -295.129 -415.854

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -165.604 -394.948

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 874.510 128.208

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 6 -467.310 -437.675

Πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 15.000 34.000

Μερίσµατα εισπραχθέντα 70.000 0

Τόκοι που εισπράχθηκαν (επενδυτικής δραστηριότητας) 21 553 389

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -381.757 -403.286

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 2.294.000 6.671.334

Αποπληρωµή δανεισµού -2.704.310 -6.612.667

Είσπραξη επιχορηγήσεων 0 67.779

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -410.310 126.445

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 82.443 -148.633

Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 11 119.087 267.721

Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος  της χρήσης 11 201.531 119.087  

 

 

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019 

 

 

 

 

 

 

Καλφαρέντζος Γεώργιος                               Μαρίου  Νικόλαος                 Σαράντη Ιωάννα 

      Α.∆.Τ. Φ 147183                                    Α.∆.Τ. ΑΕ 083192                              Αρ. Αδείας 0048600 

                             Α΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος 

∆.Σ 

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια   
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ΠΠρρόόσσθθεετταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η επεξεργασία και η ανακύκλωση παραπροϊόντων 

χαλυβουργείων καθώς επίσης και η διάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων µεταλλικών απορριµµάτων 

(αυτοκίνητα) για τη λήψη επαναχρησιµοποιούµενων εξαρτηµάτων και για την αποµάκρυνση άχρηστων ή 

επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λάδια, καύσιµα κ.λ.π.). 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είναι θυγατρική της ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ . Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ ανήκει στον Όµιλο 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας "VIOHALCO SA/NV, Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό 

Αττικής, στο ∆ήµο Αθήνας, στην οδό Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι 

www.aeiforos.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

την 30/8/2019 και υπόκεινται σε έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση  η οποία θα συνεδριάσει την 

10/9/2019 

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των ετήσιων  

οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε 

όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ∆ΛΠ), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών 

που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 

τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής 

των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα 

ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες 

και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς 

(βλέπε σηµ. 4).  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε 

βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 
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Μακροοικονοµικό περιβάλλον 

Η Ελληνική οικονοµία παρουσίασε ανάκαµψη το 2018. Οι περισσότεροι περιορισµοί στην κίνηση των 

κεφαλαίων έχουν πλέον αρθεί η δε επιστροφή στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές εντός του 2019 

αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι εξαγωγές και η 

ιδιωτική κατανάλωση παραµένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί µοχλοί της οικονοµίας.  

Η Εταιρεία ανταπεξήλθε µε επιτυχία στους µακροοικονοµικούς κινδύνους του παρελθόντος. Η ∆ιοίκηση 

εκτιµά ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας θα βοηθήσει να ανταπεξέλθει σε τυχόν νέα δυσµενή πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονοµικό 

περιβάλλον και προσαρµόζει έγκαιρα τις στρατηγικές ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους.  

Η ∆ιοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, ωστόσο µε 

βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις 

αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1.1.2018 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την 

εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο 

των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµοζόταν βάσει του ∆ΛΠ 39. Επιπλέον, το ∆ΠΧΑ 9 

καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναµίες στο προηγούµενο µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η εφαρµογή του προτύπου ∆ΠΧΑ 9 δεν 

είχε επίδραση στην Εταιρεία. 

 ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»  

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

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

συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι µία οικονοµική οντότητα  αναγνωρίζει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. ∆εν υπήρξε επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 15 στην Εταιρεία, εκτός από 

την εµφάνιση των προπληρωµών στη διακριτή γραµµή «Συµβατικές υποχρεώσεις» στη σηµείωση 

«Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις». 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για 
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το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, 

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

χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 

17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης.  

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις υφιστάµενες 

λειτουργικές µισθώσεις (οι δεσµεύσεις λειτουργικής µίσθωσης αναφέρονται στη Σηµ.25) θα 

προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το σχετικό το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing 

rate).. Η παρούσα αξία που θα προκύψει θα αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µίσθωσης. Τα δικαιώµατα 

χρήσης των περιουσιακών στοιχείων θα µετρούνται µε τον ίδιο τρόπο µε την υποχρέωση µίσθωσης , 

προσαρµοσµένη κατά το ποσό των τυχόν προπληρωµένων ή δεδουλευµένων ενοικίων. 

 

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το νέο πρότυπο χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο 

εποµένως η αρχική εφαρµογή θα αναγνωριστεί σωρευτικά στα ‘’ Αποτελέσµατα εις νέο’’ και δεν θα 

οδηγήσει σε επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων.  

 

Όσον αφορά τις επιλογές και εξαιρέσεις που επιτρέπονται βάσει του ∆ΠΧΑ 16 η Εταιρεία θα ακολουθήσει 

την παρακάτω προσέγγιση:  

 

• Τα περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης καθώς και οι υποχρεώσεις από µισθώµατα θα 

παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

• Οι απαιτήσεις αναγνώρισης , µέτρησης, και γνωστοποίησης του ∆ΠΧΑ16 θα ισχύουν για όλες τις 

µισθώσεις. Ως αποτέλεσµα, η εταιρεία αναµένεται να κεφαλαιοποιήσει όλες τις µισθώσεις εκτός 

από τις µισθώσεις ‘’χαµηλής αξίας’’ (κάτω από περίπου 5.000 ευρώ) και τις βραχυπρόθεσµες 

µισθώσεις , δηλαδή 12µηνες ή λιγότερο. 

• Η Εταιρεία θα χρησιµοποιήσει την πρακτική δυνατότητα να µην διαχωρήσει τα µη µισθωµένα 

µέρη από τα µισθωµένα µέρη και εποµένως θα ασχοληθεί µε οποιαδήποτε υποκείµενα µίσθωσης 

και µη, ως ενιαία µίσθωση. 

 

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 θα έχει τα ακόλουθα σηµαντικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία :  

 

• Οι πληρωµές µισθωµάτων εταιρειών σχετίζονται κυρίως µε µισθώσεις οχηµάτων και κτιρίων. 

• Κατά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ16 οι υποχρεώσεις που απορρέουν από λειτουργικές µισθώσεις θα 

εµφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης και υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Ως εκ τούτου, αναµένεται σηµαντική αύξηση του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την πρώτη εφαρµογή λόγω της 

κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης 

των αντίστοιχων υποχρεώσεων. 

• Η φύση των δαπανών που σχετίζονται µε αυτές τις µισθώσεις θα αλλάξει επίσης, καθώς το 

∆ΠΧΑ16 αντικαθιστά το λειτουργικό κόστος της µίσθωσης µε το κόστος της απόσβεσης για τα 

περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και το έξοδο τόκων για τις προκυπτούσες 

υποχρεώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση στα " Κέρδη προ τόκων επενδυτικών 

δραστηριοτήτων και αποσβέσεων ". 

• Στην κατάσταση ταµειακών ροών το τµήµα της αποπληρωµής κεφαλαίου αναµένεται να µειώσει 

τις καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες και δεν θα περιλαµβάνεται πλέον 

στις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Μόνο το µέρος των µισθωµάτων 

που σχετίζονται µε τόκους µίσθωσης θα εξακολουθήσει να περιλαµβάνεται στις καθαρές 

ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αυξηθούν.  

Ο πραγµατικός αντίκτυπος της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 16 θα εξαρτηθεί από το προεξοφλητικό επιτόκιο της 

Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2019, τον καθορισµό των συµβάσεων µίσθωσης που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του νέου προτύπου κατά την ηµεροµηνία αυτή και την τελική αξιολόγηση της εταιρείας για τη 

διάρκεια της µίσθωσης, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωµάτων ανανέωσης και τερµατισµού. 
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Με βάση τα πιο πάνω, η Εταιρεία ανέλυσε την αναµενόµενη επίδραση του ∆ΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 

2019 καθώς και την εκτιµώµενη επίπτωση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος 2019. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης, η επίδραση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 16 αναµένεται να 

είναι ως εξής: 

• Την 1η Ιανουαρίου 2019 αναµένουµε αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης του δικαιώµατος χρήσης περιουσιακών στοιχείων ύψους € 1.300.000 περίπου 

και αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσεων µίσθωσης. 

 

• Για το έτος 2019 αναµένουµε ότι η "απόσβεση" θα αυξηθεί κατά € 190.000 περίπου και οι "τόκοι 

και συναφή έξοδα" αναµένεται να αυξηθούν κατά € 60.000. Η µείωση του κόστους µίσθωσης 

αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση στα «Κέρδη προ τόκων από επενδυτικές δραστηριότητες και 

αποσβέσεων», τα οποία θα ανέλθουν σε περίπου € 220.000. Το εκτιµώµενο αποτέλεσµα αφορά 

αποκλειστικά τις υφιστάµενες συµβάσεις την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Το νέο λογιστικό πρότυπο για µισθώσεις δεν έχει σηµαντική επίπτωση στην Εταιρεία ως εκµισθωτή. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες 

συµµετοχές τους σε µία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της 

καθαρής θέσης - µε βάση το ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση 

κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου 

εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, 

της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και 

φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 

συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  “Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη 

µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) “Ορισµός του ουσιώδους” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, 

συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. 

Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 
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διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλα τα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.  

2.3   Επενδύσεις σε θυγατρικές  

   (α) Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο 

όµιλος ασκεί έλεγχο. Ο όµιλος ασκεί έλεγχο σε µια επιχείρηση όταν ο όµιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα 

σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα να επηρεάζει 

αυτές τις αποδόσεις µέσω της δύναµης που ασκεί στην επιχείρηση. Η Εταιρεία δεν συντάσσει και δεν 

δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις λόγω του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας και 

των θυγατρικών της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η 

µητρική Εταιρεία VIOHALCO SA/NV και για το λόγο αυτό , µε βάση το ∆.Λ.Π. 27 , δεν υποχρεούται 

στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε δικαίωµα 

ψήφου είναι µικρότερη του 50%, αλλά η Εταιρεία είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις 

χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθµός 

των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, σε σχέση µε τον αριθµό αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων 

των άλλων µετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από την Εταιρεία των χρηµατοοικονοµικών και 

επιχειρηµατικών πολιτικών. 

Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Το τίµηµα της εξαγοράς 

περιλαµβάνει και την εύλογη αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρέωσης που προκύπτει από 

τυχόν συµφωνία ενδεχόµενου τιµήµατος. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγορά εξοδοποιούνται. Εάν 

η επιχειρηµατική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συµµετοχής που κατείχε η 

Εταιρεία στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναµετράται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 

Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την επαναµέτρηση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε 

µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά κατά την ηµεροµηνία απόκτησης στην εύλογη αξία 

τους. Ανά περίπτωση εξαγοράς, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή της θυγατρικής 

είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του µεριδίου της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην καθαρή θέση της 

θυγατρικής. 

Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία 

κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, 

αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν 

επαναµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, σε κόστος 

µείον αποµείωση. 

Επιπλέον, το κόστος κτήσης προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά τις µεταβολές στο τίµηµα που προκύπτουν 

από τυχόν τροποποιήσεις του ενδεχόµενου τιµήµατος 
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(β) Αύξηση ποσοστού σε θυγατρικές 

Η Εταιρεία χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών µε τον ίδιο τρόπο που 

χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους της Εταιρείας.  

(γ)      Πώληση Θυγατρικών 

‘Όταν η Εταιρεία παύσει να έχει έλεγχο, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής επιµετράτε εκ νέου στην 

εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Κατόπιν, το 

περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουµένως 

καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε 

περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα. 

2.4  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης 

και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών 

που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την 

µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά 

την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 

νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τίµηµα της εύλογης αξίας 

και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές αυτής. 

 2.5   Ενσώµατα Πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν  

αποµείωση.  Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ενδιάµεσες επιβαρύνσεις  στο διάστηµα της 

αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος  στην υπολειµµατική του 

αξία, ως εξής: 

- Κτίρια 15-20 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-15 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-5 Έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, εάν 

χρειάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η 

διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

2.6 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στον ισολογισµό εφόσον υπάρχει ένα έννοµο δικαίωµα για συµψηφισµό και η πρόθεση να 

διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί το 

στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 

2.7  Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην 

είναι ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η 

µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης (παρούσα αξία 

χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές 

οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα 

περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

 2.8   Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού 

Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση 

Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στις εξής κατηγορίες: 

 

- Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται σε εύλογη αξία (είτε στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα, είτε στα αποτελέσµατα χρήσης) και 

- Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος . 

Η ταξινόµηση εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και τα συµβατικά χαρακτηριστικά των ταµειακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Η Εταιρεία επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία τους 

προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν 

επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των 

συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να προκύπτουν ταµειακές ροές οι οποίες να είναι πληρωµές µόνο 

κεφαλαίου και τόκων (SPPI) επί του αρχικού κεφαλαίου. 
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Το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο τα διαχειρίζεται για να δηµιουργήσει ταµειακές ροές. Επίσης, 

καθορίζει εάν οι ταµιακές ροές θα προκύψουν από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων, τη συλλογή ταµειακών ροών ή και από τα δύο. 

Για σκοπούς µεταγενέστερης επιµέτρησης τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται στις 

παρακάτω κατηγορίες 

  

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος 

 

Αποκτώνται στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού µοντέλου, που σκοπό έχει τη διατήρηση τους 

ώστε να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές ροές, ενώ ταυτόχρονα πληρούν το SPPI 

κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων αυτών των στοιχείων περιλαµβάνονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα και αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή αναγνωρίζεται αµέσως στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων  

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει να ταξινοµήσει τις συµµετοχικές 

επενδύσεις της, ως συµµετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω 

συνολικών εισοδηµάτων, όταν ο σκοπός κατοχής δεν είναι η εµπορία τους. 

Τα κέρδη και οι ζηµίες από αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζηµίες. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι συµµετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη 

αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση αποµείωσης. 

 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Εταιρεία κατέχει 

προς εµπορία, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται υποχρεωτικά 

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  ή που έχουν ταξινοµηθεί κατά την αρχική 

αναγνώριση. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επίσης χρεόγραφα των οποίων οι ταµειακές 

ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή η Εταιρεία δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός 

επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών, ή την 

είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών και την πώλησή τους. Το κέρδος ή ζηµία από 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Τα χρηµατοοικονοµικά πάγια και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και παρουσιάζονται καθαρά στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης εάν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα να συµψηφιστούν τα ποσά που έχουν 

αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και 

υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν παράλληλα. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει το νοµικό εκτελεστό δικαίωµα να 

συµψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί και υπάρχει η πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού 

ποσού. 
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 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις αποµείωσης για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά 

µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών και όλων των ταµειακών ροών που η Εταιρεία αναµένει να λάβει. 

Η διαφορά προεξοφλείται χρησιµοποιώντας µια εκτίµηση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Για τις εµπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφάρµοσε την 

απλοποιηµένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές µε βάση τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.  

Για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές 

υπολογίζονται µε βάση τις ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των 

επόµενων 12 µηνών είναι ένα µέρος των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλη τη διάρκεια ζωής των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωµής ενός 

στοιχείου εντός των επόµενων 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει 

σηµαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη αποµείωσης θα 

βασίζεται στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.  

   2.9   Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου µηνιαίου σταθµικού κόστους. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10  Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα οφειλόµενα από τους πελάτες για την πώληση αγαθών ή την 

παροχή υπηρεσιών σε αυτούς από τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των 

υπολοίπων αυτών αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός ενός έτους ή και λιγότερο (ή και περισσότερο εάν 

αποτελεί το γεγονός αυτό µέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, 

τότε ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πολιτικές 

αρχικής αναγνώρισης και επιµέτρησης της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 2.8. 

2.11   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις όψεως. 

 2.12   Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος 

αφαιρετικά στη καθαρή θέση. 

Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 

καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 

κεφάλαια. 
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2.13  Προµηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

 2.14   ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 

δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Τα γενικά κόστη δανεισµού καθώς και τα κόστη δανεισµού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται, ως 

τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο να είναι έτοιµο για χρήση ή πώληση. Περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις 

προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταµένη χρονική περίοδος, 

προκειµένου να είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση. 

Το έσοδο από τόκους από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισµού που έχει αναληφθεί ειδικά για την 

απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται από τα κόστη δανεισµού που 

επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν. 

Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. 

 2.15   Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόµενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα.  

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που έχουν  θεσπιστεί  ή ουσιωδώς 

θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές 

δηλώσεις σχετικά µε καταστάσεις όπου η φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία. Σχηµατίζει 

προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση µε τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις 

φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν 

από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζηµιά. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή 

η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.  
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες κατά την 

έκταση στην οποία αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο µέλλον και θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµα 

εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος που 

επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα 

υπόλοιπα σε καθαρή βάση.  

 2.16   Φορολογία 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς 

συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα. 

 2.17   Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών και προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία.  

(α) Παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, στο οποίο η εταιρεία πληρώνει 

πάγιες εισφορές σε µία ξεχωριστή εταιρεία. Η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να 

πληρώσει επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να 

αντιµετωπίσουν τις αναµενόµενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζοµένων που αφορά την τρέχουσα 

περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους. Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν είναι πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών.  

Συνήθως, τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που 

θα λάβει ένας εργαζόµενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή 

περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζηµίωση.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η δέσµευση της 

καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 

προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή 

υπολογίζεται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών χρησιµοποιώντας 

επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο νόµισµα στο οποίο η παροχή θα 

πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτηµένη αγορά σε τέτοια οµόλογα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια της 

αγοράς των κρατικών οµολόγων.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράµµατος καθορισµένων παροχών αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από την περίπτωση που συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός 
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περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισµένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζοµένων µέσα στη χρήση καθώς 

και µεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισµών.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.  

 Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό µεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος επί το 

επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στις 

παροχές σε εργαζοµένους.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από αλλαγές σε 

αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στη χρήση που έχουν προκύψει.  

Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, Η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε δηµόσια ή ιδιωτικά 

ασφαλιστικά ταµεία είτε υποχρεωτικά είτε συµβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωµή των εισφορών 

δεν υφίσταται περαιτέρω δέσµευση για την εταιρέια. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν κόστος παροχών σε 

εργαζοµένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Οι προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν 

περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών 

ή επιστροφή χρηµάτων.  

 (β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 

ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 

τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το 

οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 

 (γ) Βραχυπρόθεσµες Παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. 

2.18   Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 

εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται 

στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τον 

διακανονισµό της υποχρέωσης, χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης ένα προ-φόρου επιτόκιο που 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε 

την υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου καταχωρείται σαν 

έξοδο από τόκους. 
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 2.19  Αναγνώριση εσόδων 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο µία οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται ως αντάλλαγµα για τα αγαθά 

ή τις υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη. 

Έσοδο από συµβάσεις µε πελάτες 

Μια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης µιας 

σύµβασης, µεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον 

έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά 

όλα τα οικονοµικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος µεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια µιας 

περιόδου ή σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια», το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς 

διερµηνείες και εφαρµόζεται σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες, εκτός εάν οι 

συµβάσεις αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο 

πέντε σταδίων για να επιµετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες: 

1. Προσδιορισµός της (των) σύµβασης (συµβάσεων) µε τον πελάτη.  

2. Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.  

3. Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής.  

4. Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης.  

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) µια οικονοµική οντότητα εκπληρώνει µια υποχρέωση εκτέλεσης.  

Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη 

µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα 

για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Επίσης, περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή 

υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της µεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδοµένη χρονική στιγµή είτε σε 

βάθος χρόνου. 

Έσοδα από τόκους 

Αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των δανείων ή απαιτήσεων, 

η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται 

έσοδα από τόκους µε το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγµατικό επιτόκιο) επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 

Έσοδα από µερίσµατα  

Αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξής τους έχει θεµελιωθεί. 

 2.20   Μισθώσεις 

Εταιρεία ως µισθωτής 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 

στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 

καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
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χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων και της διάρκειας µίσθωσής 

τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 2.21   ∆ιάθεση κερδών, διανοµή µερισµάτων 

Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανοµής µερίσµατος  

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

2.22   Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω 

του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων τίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, σε κίνδυνο 

ρευστότητας και σε κίνδυνο αγοράς. Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της 

Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που εφαρµόζει για την επιµέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση 

κεφαλαίου της Εταιρείας.  Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται 

σε όλο το εύρος των οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται και να 

αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να 

εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά.  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα 

εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς 

και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τµήµα 

Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά µε την εφαρµογή 

των διαδικασιών, τα πορίσµατα των οποίων γνωστοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3.1 Κίνδυνος αγοράς 

3.1.1   Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της 

εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όµως των πωλήσεων  αποθεµάτων της εταιρείας γίνεται σε ∆ολάριο 

Αµερικής. Η γρήγορη είσπραξη από τους πελάτες µειώνει σηµαντικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο 

Οι τόκοι των δανείων είναι σε νόµισµα που δε διαφέρει από αυτό των ταµιακών ροών που προκύπτει από 

τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας (ευρώ). 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε άλλες θυγατρικές δεν αντισταθµίζονται, διότι αυτές οι συναλλαγµατικές 

θέσεις θεωρούνται ότι είναι µακροχρόνιας φύσης και έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως σε ευρώ. 
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3.1.2 Κίνδυνος διακύµανσης τιµών 

Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας 

στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των 

αποδόσεων. 

α) Προϊόντα 

Ο κυριότερος κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της µεταβλητότητας των τιµών των πρώτων 

υλών (σκραπ) οι οποίες µε τη σειρά τους διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό την τελική τιµή των 

προϊόντων. Επίσης άλλοι κίνδυνοι της αγοράς είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα επιτόκια που 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. 

 

Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας 

στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των 

αποδόσεων. 

β) Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινοµούνται από την Εταιρεία µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.  

Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης. Επίσης 

εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει φαινόµενο αθέτησης πληρωµών για τις επενδύσεις αυτές. 

3.1.3 Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 

µεταβολής των επιτοκίων 

Η Εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης µέσω 

τραπεζικού δανεισµού, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατά της µε χρεωστικούς τόκους. 

Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα καθώς η εταιρεία θα 

επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 

 

Εάν την 31/12/2018 τα επιτόκια ήταν αυξηµένα /(µειωµένα) κατά 0,25%/(-0,25%), η επίδραση στα κέρδη 

προ φόρων της εταιρείας θα ήταν (ζηµία) / κέρδος  (€16.630,00) / € 16.630,00. Αναλογικά θα 

επηρεάζονταν και η καθαρή θέση της εταιρείας. 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 

συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται 

κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις από πελάτες . Πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιµα και στα 

ταµειακά ισοδύναµα και στις επενδύσεις. 

3.2.1 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα 

δηµογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου 

αθέτησης πληρωµών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι 

πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται γεωγραφική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου. Κανένας µη ενδοοµιλικός πελάτης δεν ξεπερνάει το 10% των πωλήσεων και 

εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 

εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι 

πληρωµών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί η εταιρεία περιλαµβάνει την εξέταση 

τραπεζικών πηγών και άλλων τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης, αν υπάρχουν. Πιστωτικά όρια 

ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες και 
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αναπροσαρµόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια των πελατών 

κατά κανόνα καθορίζονται µε βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαµβάνονται για αυτούς από τις 

ασφαλιστικές εταιρίες και εν συνεχεία  διενεργείται ασφάλιση των απαιτήσεων  βάσει των ορίων αυτών. 

 

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε 

τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 

προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις 

περιλαµβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της εταιρείας.  

 

Η Εταιρεία  καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίµηση της για ζηµίες σε σχέση 

µε τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται 

κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων 

συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 

προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για 

σκοπούς εµφάνισής τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία 

των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το 

τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την  Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών 

µέσων. 

3.3   Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη 

διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, µέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταµιακών 

διαθεσίµων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, ότι θα έχει ρευστότητα για 

να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, 

χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη της  Εταιρείας. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταµιακών ροών για περίοδο 

έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη τριών µηνών έτσι 

ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, 

συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της. Η πολιτική αυτή δε 

λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν. 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την 

επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό 

και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο 

εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της. 

Παρ’ όλα αυτά η ∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2018 (31η ∆εκεµβρίου 2017) 

για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

31/12/2018 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη > 5 έτη

∆ανεισµός 6.497.353 0 0 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 172.296 172.296 211.012 0

Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 2.398.871 0 0 0

Σύνολο 9.068.520 172.296 211.012 0

31/12/2017 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη > 5 έτη

∆ανεισµός 6.304.135 0 0 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 172.239 172.239 373.182 0

Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 2.087.883 0 0 0

Σύνολο 8.564.256 172.239 373.182 0  

3.4.  ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε 

να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την 

µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την 

απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το 

σύνολο της καθαρής θέσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των µερισµάτων 

στους µετόχους κοινών µετοχών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα 

ήταν εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε 

µια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. 

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

χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός 

(συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό) 

µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται 

στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017

Συνολικός ∆ανεισµός 14 6.652.030 6.982.589

Μείον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 11 -201.531 -119.087

Καθαρό Χρέος 6.450.499 6.863.501

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.436.318 10.004.761

Σύνολο Κεφαλαίου 16.886.818 16.868.263

Συντελεστής Μόχλευσης 38% 41%  

∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

    3.5   Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές 

(όπως χρηµατοοικονοµικά παράγωγα διαπραγµατεύσιµα, και συναλλαγές χρεογράφων και χρεογράφων 

διαθεσίµων προς πώληση).  
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Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές 

προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 

αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 

προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Επίσης η ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων εκτιµάται ότι 

προσεγγίζει την εύλογη τους αξία λόγω της βραχυπρόθεσµης φύσης αυτών των λογαριασµών. 

Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα 

και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως 

εξής: 

α) Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. 

Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι 

αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα 

επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης. 

β) Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία του 

Οµίλου. 

γ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες της, οι οποίες 

υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του 

παρελθόντος. 

δ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για την αποµείωση των συµµετοχών λαµβάνοντας υπόψη τα 

µελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές. 

ε) Παροχές προσωπικού 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµού του καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαµβάνουν το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, τις µελλοντικές αυξήσεις µισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν 

αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

Η παρούσα αξία των καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο (∆είκτης οµολόγων "iBoxx AA-rated Euro corporate bond 10+year''), πλέον των 

αυξήσεων των αποδοχών του προσωπικού. Αναλυτικότερα οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 

παρουσιάζονται στη σηµείωση 15.  

4.2  Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιπτώσεις που να χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της διοίκησης για την 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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 Ανάλυση πωλήσεων 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 7.650.641 8.115.842

Έσοδα από υπηρεσίες 4.510.998 4.697.158

Σύνολο 12.161.639 12.812.999  

 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία  

Ποσά σε €
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 124.072 2.765.316 11.642.818 272.524 314.734 1.400.762 16.520.226

Προσθήκες 0 23.937 310.193 20.500 15.840 67.204 437.675

Πωλήσεις 0 0 -45.689 0 0 0 -45.689

Ανακατανοµές 0 593.291 788.171 0 0 -1.381.462 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 124.072 3.382.545 12.695.494 293.024 330.574 86.504 16.912.212

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 0 -751.444 -5.366.188 -251.129 -245.700 0 -6.614.460

Αποσβέσεις χρήσης 0 -196.183 -799.239 -13.576 -31.826 0 -1.040.825

Πωλήσεις 0 0 45.689 0 0 0 45.689

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 0 -947.627 -6.119.738 -264.705 -277.526 0 -7.609.596

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 124.072 2.434.917 6.575.756 28.319 53.048 86.504 9.302.617

Ποσά σε €
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήµατα

Ακινητοπ/σεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 124.072 3.382.545 12.695.494 293.024 330.574 86.504 16.912.212

Προσθήκες 0 92.389 316.693 3.950 6.641 47.637 467.310

Πωλήσεις 0 0 -48.875 0 0 0 -48.875

Ανακατανοµές 0 46.992 39.513 0 0 -86.505 0

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 124.072 3.521.925 13.002.824 296.974 337.215 47.637 17.330.647

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 0 -947.627 -6.119.738 -264.705 -277.526 0 -7.609.596

Αποσβέσεις χρήσης 0 -208.815 -836.464 -10.299 -26.047 0 -1.081.625

Πωλήσεις 0 0 37.775 0 0 0 37.775

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 0 -1.156.442 -6.918.427 -275.004 -303.572 0 -8.653.445

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 124.072 2.365.483 6.084.398 21.970 33.643 47.637 8.677.202  

 

Μισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2018 31/12/2017

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.780.392 1.780.392

Συσωρευµένες αποσβέσεις -704.645 -634.949

Καθαρή  αναπόσβεστη αξία 1.075.747 1.145.443  

 

Επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις. 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις του οµίλου VIOHALCO SA/NV και εποµένως , µε βάση τις διατάξεις του ∆ΛΠ 

27, η Εταιρεία δεν  συντάσσει και δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
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Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από τον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Επωνυµία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άµεσο Ποσοστό 

Συµµετοχής
Τοµέας δραστηριότητας

2018

AEIFOROS BULGARIA SA Βουλγαρία 100% Σίδηρος

ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ Ελλάδα 70% Πυρίµαχα , βιοµηχ. ορυκτά

Επωνυµία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άµεσο Ποσοστό 

Συµµετοχής
Τοµέας δραστηριότητας

2017

AEIFOROS BULGARIA SA Βουλγαρία 100% Σίδηρος

ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ Ελλάδα 70% Πυρίµαχα , βιοµηχ. ορυκτά  

Το ποσό των συµµετοχών στις 31/12/2018 και 31/12/2017αντίστοιχα παραµένει αµετάβλητο στα 

1.807.502,00 ευρώ.   

Αναβαλλόµενη Φορολογία 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 248.347 241.062

Σύνολο 248.347 241.062

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ανακτήσιµες µετά πό 12 µήνες -720.250 -775.923

Σύνολο -720.250 -775.923

Καθαρό ποσό αναβαλλόµενης φορολογίας -471.903 -534.861  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο αρχής χρήσης -534.861 -545.001

(Χρέωση ) / πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων 49.813 7.840

Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια 13.145 2.300

Υπόλοιπο τέλους χρήσης -471.903 -534.861  

Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων έχουν ως παρακάτω: 

Ανάλυση µεταβολών

∆ιαφορά 

αποσβέσεων - 

παγίων

∆ιαφορά 

Προβλέψεων

Μη αναγνωρίσιµα 

άυλα στοιχεία
Λοιπά Σύνολο

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1/1/2017 -769.022 240.838 703 -17.520 -545.001

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης  αποτελεσµάτων 10.619 -2.744 -34 0 7.840

Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια 0 2.300 0 0 2.300

Υπόλοιπο 31/12/2017 -758.403 240.393 669 -17.520 -534.861

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1/1/2018 -758.403 240.393 669 -17.520 -534.861

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης  αποτελεσµάτων 55.853 -5.759 -101 -180 49.813

Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα ίδια κεφάλαια 0 13.145 0 0 13.145

Υπόλοιπο 31/12/2018 -702.550 247.780 568 -17.700 -471.903  
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Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι 

θα ισχύει κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές. 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα είναι 29%. Ο αναβαλλόµενος φόρος έχει υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη τη µεταβολή του 

φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25% έως το 2022 (σχετική αναφορά στη σηµείωση 22). 

Ο αναβαλλόµενος φόρος που αναγνωρίσθηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος αφορά τον 

αναβαλλόµενο φόρο που προέκυψε από την αναγνώριση της αναλογιστικής ζηµιάς/κέρδους στην 

υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

Αποθέµατα 

 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Εµπορεύµατα 126.797 155.492

Προϊόντα έτοιµα 433.874 377.793

Ηµιτελή 1.412.708 1.094.996

Υποπροϊόντα & υπολλείµµατα 121 187

Α΄ & Β΄ Ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά & είδη Συσκευασίας 72.430 89.450

Σύνολο 2.045.930 1.717.919  
 

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε  2.049.674   

(2017: € 2.710.354). 

Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις  

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό αφορούν δοσµένες 

εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας και δεν έχουν συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία λήξης.H Εταιρεία   εκτιµά   ότι τα υπόλοιπα των απαιτήσεων είναι περίπου ίσα µε τις εύλογες 

αξίες τους. 

 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Πελάτες                                                       677.531 925.697

Μείον: Προβλέψεις Αποµείωσης                                   0 0

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 677.531 925.697

Επιταγές εισπρακτέες & σφραγισµένες                      24.868 0

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 7.242.742 5.594.743

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 273.341 889.444

Λοιποί Χρεώστες 787.647 756.937

Μείον: Προβλέψεις Αποµείωσης                                   -722.991 -722.991

Σύνολο 8.283.138 7.443.830

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπές µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις                              13.423 13.440

Σύνολο 13.423 13.440

Σύνολο απαιτήσεων 8.296.560 7.457.270  
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Εµπορικές  απαιτήσεις (µόνο για απαιτήσεις που έχουν λήξει και δεν έχει 

γίνει πρόβλεψη επισφάλειας) 31/12/2018 31/12/2017

Απαιτήσεις από πελάτες

0-3 µήνες 119.299 35.590

3-6 µήνες 28.339 932

Σύνολο 147.638 36.522

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες - χρεώστες 31/12/2016 31/12/2016

Έναρξης -722.990 -722.990

Λήξης -722.990 -722.990

Εµπορικοί πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ( ανά νόµισµα)

Ευρώ 8.238.831 7.306.661

∆ολλάριο 57.729 150.609

Σύνολο 8.296.560 7.457.270  

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 

Υπόλοιπα  31/12/2018 Απαιτήσεις

Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις (εξαιρούνται οι 

προπληρωµές και οι απαιτήσεις από φόρους και τέλη) 8.009.797

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 201.531

Σύνολο 8.211.327

Υπόλοιπα  31/12/2017 Απαιτήσεις

Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις (εξαιρούνται οι 

προπληρωµές και οι απαιτήσεις από φόρους και τέλη) 6.554.387

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 119.087

Σύνολο 6.673.474  

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 857 1.286

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 200.673 117.802

Σύνολο 201.531 119.087

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Οίκος Fitch)

31/12/2018 31/12/2017

CCC+ 169.789 0

CCC 30.884 0

RD 0 117802

200.673 117.802  

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

28 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Αριθµός κοινών 

µετοχών 

Αξία κοινών 

Μετοχών 
Υπέρ το Άρτιο Σύνολο

Ποσά σε €

1 Ιανουάριος 2017 725.200 2.175.600 120.000 2.295.600

Έκδοση νέων µετοχών 0 0 0 0

31 ∆εκέµβριος 2017 725.200 2.175.600 120.000 2.295.600

1 Ιανουάριος 2018 725.200 2.175.600 120.000 2.295.600

Έκδοση νέων µετοχών 0 0 0 0

31 ∆εκέµβριος 2018 725.200 2.175.600 120.000 2.295.600  

 

Λοιπά Αποθεµατικά 

Ποσά σε €

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά 
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 503.641 2.776.016 1.057.598 4.337.255

Μεταφορά σε αποθεµατικά 18.408 0 0 18.408

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 522.049 2.776.016 1.057.598 4.355.663

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 522.049 2.776.016 1.057.598 4.355.663

Μεταφορά σε αποθεµατικά 32.587 0 0 32.587

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 554.635 2.776.016 1.057.598 4.388.250  

 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν στους µετόχους. 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4172  παρ. 12, και προκειµένου για  τα µη διανεµηθέντα ή µη κεφαλαιοποιηµένα  

αποθεµατικά των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε όπως αυτά σχηµατίσθηκαν µέχρι την 31η  

∆εκεµβρίου 2013 και τα οποία προέκυψαν  λόγω απαλλαγής  αυτών  κατ’ εφαρµογή  διατάξεων του Ν. 

2238/94 από 1η Ιανουαρίου 2014 εφ’ όσον δεν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν  συµψηφίζονται  

υποχρεωτικά  στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες  από  οποιαδήποτε 

αιτία και αν προέκυψαν κατά τα   5 τελευταία έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους. 

∆ανεισµός 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 366.434 522.436

Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 366.434 522.436

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασµοί 6.129.578 6.304.135

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 156.018 156.018

Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 6.285.596 6.460.152

Σύνολο δανείων 6.652.030 6.982.589  
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Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 

31/12/2018 31/12/2017

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 6,03% 6,78%

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2,67% 2,90%  

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων, µη συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών 

µισθώσεων , είναι οι εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Έως 1 έτος 6.129.578 6.304.135

Σύνολο 6.129.578 6.304.135  

Έκθεση των δανείων της εταιρείας σε µεταβολές επιτοκίων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες 

επανακαθορισµού των συµβολαίων έχουν ως εξής : 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

< 6 µηνών 6.652.030 6.982.589  

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Έως 1 έτος 172.296 172.239

Μεταξύ1 και 2 ετών 172.296 172.239

Μεταξύ 2 και 5 ετών 211.012 373.185

Πάνω από 5 έτη 0 0

Σύνολο 555.603 717.662  

Μελλοντική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση από  υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικής µίσθωσης -33.152 -39.207

Παρούσα αξία υποχρεώσεων από χρηµατοδοτική µίσθωση 522.451 678.454

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Έως 1 έτος 156.018 156.018

Μεταξύ1 και 2 ετών 164.569 156.018

Μεταξύ 2 και 5 ετών 201.864 366.419

Σύνολο 522.451 678.454  

Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ. Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει το δικαίωµα της 

απόκτησης της κυριότητας του ακινήτου, καταβάλλοντας το ποσό τους ενός ευρώ στην εκµισθώτρια κατά 

τη λήξη της σύµβασης. 
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Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 218.692 161.655

Ποσά Αναγνωρισµένα στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 12.144 12.104

Καθαρός Τόκος επί της υποχρέωσης/(περιουσιακού στοιχείου) 2.425 2.611

Κανονικό Έξοδο στο λογαριασµό αποτελέσµάτων 14.569 14.715

Κόστος επιπλέον παροχών 3.035 103.504

Συνολικό Έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 17.604 118.219

Μεταβολές στη παρούσα αξία της υποχρέωσης 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 161.655 163.187

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 12.144 12.104

Κόστος τόκου 2.425 2.611

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -8.565 -127.682

Κόστος Περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας 3.035 103.504

Προσαρµογή στην υποχρέωση (µεσω Καθαρής Θέσης) 0 0

Αναλογιστική ζηµία/(κέρδος) - οικονοµικές υποθέσεις-δηµογραφικές υποθέσεις 48.928 3.065

Αναλογιστική ζηµία/(κέρδος) - εµπειρία περιόδου -930 4.866

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 218.692 161.655  

Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζηµία) στην καθαρή θέση -47.998 -7.930

Άλλες προσαρµογές στην Καθαρή Θέση

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στη Καθαρή Θέση -47.998 -7.930  

Μεταβολή στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό

Καθαρή Υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 161.655 163.187

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -8.565 -127.682

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 17.604 118.219

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση 47.998 7.930

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 218.692 161.654

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι 

οι εξής:

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,61% 1,50%

Πληθωρισµός 1,50% 1,50%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,00% 0,50%

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 0,00% 0,00%

∆ιάρκεια Υποχρεώσεων 19,27 19,36  

Η ανάλυση ευαισθησίας, για κάθε σηµαντική αναλογιστική παραδοχή, που ήταν λογικά πιθανές κατά το 

τέλος της περιόδου αναφοράς και που δείχνει πώς η υποχρέωση καθορισµένων παροχών θα είχε 

επηρεαστεί από τις αλλαγές αυτές είναι η ακόλουθη:  

 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε µία µεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες 

παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει µικρές πιθανότητες να συµβεί καθώς οι µεταβολές στις 

παραδοχές µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους. Κατά τον υπολογισµό της ευαισθησίας της υποχρέωσης 

καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές 

παραδοχές, χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της υποχρέωσης 

που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων 

παροχών στον προσωπικό µε τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 

1. Εάν είχε χρησιµοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο  τότε το DBO θα ήταν χαµηλότερο περίπου κατά 9,08%
2. Εάν είχε χρησιµοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών 0,5% υψηλότερη  τότε το DBO θα ήταν υψηλότερο περίπου 

κατά 10,19% 
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µονάδας (projected unit credit method). Οι µέθοδοι και ο τύπος των υποθέσεων που χρησιµοποιήθηκαν για 

να υπολογιστεί η ανάλυση ευαισθησίας δεν µεταβλήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Αναφορικά µε τους κινδύνους που εµπεριέχονται στα προαναφερθέν πρόγραµµα, το πρόγραµµα αυτό δεν 

χρηµατοδοτείται και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία για το πρόγραµµα αυτό. 

Συνεπώς, κίνδυνοι όπως η µεταβλητότητα περιουσιακών στοιχείων ή άλλοι παρόµοιοι κίνδυνοι (π.χ. 

χαµηλές αποδόσεις, συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων κλπ.) δεν υφίστανται. Οι κίνδυνοι που αφορούν 

στα υπάρχον πρόγραµµα σχετίζονται µε τις αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της υποχρέωσης, που πρέπει να απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, και 

περιλαµβάνουν ενδεχόµενες µεταβολές στις αποδόσεις οµολόγων που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό του επιτοκίου προεξόφλησης, καθώς και υποθέσεις σχετικά µε το ρυθµό του πληθωρισµού και 

το ρυθµό µελλοντικών αυξήσεων στους µισθούς και οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τις µελλοντικές 

ταµειακές ροές των προγραµµάτων. 

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Προµηθευτές                                                   1.731.332 1.304.877

Συµβατικές υποχρεώσεις                                   94.953 86.162

Λοιποί φόροι & τέλη 101.295 35.244

Ασφαλιστικοί οργανισµοί                                       94.102 87.923

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 320.253 577.198

Πιστωτές διάφοροι                                             299.570 115.433

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα                                    47.716 90.374

Σύνολο 2.689.221 2.297.211

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.689.221 2.297.211

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.689.221 2.297.211  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ανά κατηγορία 

Υπολοιπα 31/12/2018

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις
∆άνεια 6.129.578

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίθωσης 522.451

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.398.871

Σύνολο 9.050.901

Υπολοιπα 31/12/2017

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις

∆άνεια 6.304.135

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίθωσης 678.454

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.087.883

Σύνολο 9.070.471  
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Προβλέψεις 

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 

Ποσά σε € Λοιπές προβλέψεις

31/12/2017 106.670

Αντιλογισµός µη χρησ/ντων προβλέψεων -106.670

31/12/2018 0  

Επιχορηγήσεις 

2018 2017

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 316.649 -

Είσπραξη Επιχορηγήσεων 250.690 317.779

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (6.777) (1.130)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 560.562 316.649  

Σύµφωνα µε την  απόφαση µε αριθµό πρωτ. : 39880/ΥΠΕ//6/00241/Γ/Ν.3908/2011/5-8-2014 εγκρίθηκε η 

υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011 συνολικού επιλέξιµου και ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 

1.581.500,00 .Η επένδυση αφορά την ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής προς νέα πρόσθετα προϊόντα και 

επέκταση Μονάδας (ΚΑ∆ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας 38.32.32) στη θέση Τσιγκέλι , Αλµυρός 

Βόλου , του ∆ήµου Αλµυρού. Η συνολική ενίσχυση µε την µορφή επιχορήγησης ανέρχεται σε 474.450,00 

ευρώ  και  κατά το έτος 2017 η εταιρεία εισέπραξε ως προκαταβολή το ποσό των 67.779,00 ευρώ. Η 

εταιρεία έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 80% του επενδυτικού έργου και το µέρος αυτού λειτουργεί από αρχές 

του 2017. 

Σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό πρωτ.: 4979/ΕΜΑ/6/00013/Γ/Ν.3908/2011/15-12-2017, εγκρίθηκε η 

ολοκλήρωση –οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 

εταιρείας , ύψους 1.668.996,00 ευρώ στη θέση 13ο χιλιόµετρο Θες/νίκης Βεροίας .Η  συνολική ενίσχυση µε 

τη µορφή φοροαπαλλαγής είναι ίση µε το ποσό των  500.689,80 ευρώ. Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα 

έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου   από την διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δηµοσιεύεται η 

απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης µέχρι το ½ της συνολικής 

ενίσχυσης . Σύµφωνα µε τα παραπάνω η εταιρεία έκανε χρήση του ποσού των 250.000,00 ευρώ το έτος 

2017 και το υπόλοιπο ποσό των 250.689,80 κατά το έτος 2018 . 

Έξοδα ανά Κατηγορία   

1η Ιανουαρίου 2018 - 31η ∆εκεµβρίου 2018

Ποσά σε € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε Εργαζόµενους 1.172.493 338.992 452.422 1.963.907

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 2.032.273 17.401 0 2.049.674

Ενέργεια 193.524 1.857 3.400 198.780

Αποσβέσεις 864.670 124.307 46.369 1.035.346

Ασφάλιστρα 12.292 4.239 25.484 42.016

Ενοίκια 201.731 38.186 10.394 250.311

Μεταφορικά 616.008 376.809 9.581 1.002.398

Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 3.737.192 121.074 327.716 4.185.981

Λοιπά Έξοδα 81.120 27.081 162.411 270.612

Σύνολο 8.911.304 1.049.946 1.037.777 10.999.027  
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1η Ιανουαρίου 2017 - 31η ∆εκεµβρίου 2017

Ποσά σε € Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε Εργαζόµενους 1.098.136 349.180 506.964 1.954.280

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 2.696.659 13.695 0 2.710.354

Ενέργεια 177.352 1.648 4.944 183.945

Αποσβέσεις 822.602 122.342 46.292 991.236

Ασφάλιστρα 12.821 6.279 24.497 43.598

Ενοίκια 217.380 44.006 8.896 270.282

Μεταφορικά 493.992 166.448 9.115 669.555

Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 3.933.745 82.130 369.534 4.385.409

Λοιπά Έξοδα 99.938 54.144 130.574 284.656

Σύνολο 9.552.627 839.872 1.100.816 11.493.314  

 

Παροχές στο Προσωπικό 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1.606.632 1.611.111

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 387.798 370.836

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 14.569 14.715

Σύνολο 2.008.998 1.996.662

Η ανάλυση των παραπάνω δαπανών, στις λειτουργίες της εταιρίας, έχει όπως παρακάτω:

Κόστος Πωληθέντων 1.172.493 1.098.136

Έξοδα ∆ιάθεσης 338.992 349.180

Έξοδα ∆ιοίκησης 452.422 506.964

Άλλα Έξοδα 45.091 42.382

Σύνολο 2.008.998 1.996.662  

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι 553 389

Σύνολο Εσόδων 553 389

Έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -371.725 -403.016

Λοιπά -14.310 -12.838

Σύνολο Εξόδων -386.036 -415.854

Έσοδα από µερίσµατα 70.000 0  

Η θυγατρική ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10/9/2018 Γενική συνέλευση , αποφάσισε την διανοµή 

µερίσµατος αξίας 100.000,00 ευρώ , το οποίο και θα καταβάλλει σε 4 ισόποσες δόσεις. 
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Φόρος Εισοδήµατος 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Φόρος χρήσης -310.535 -332.677

Αναβαλλόµενος φόρος 49.813 7.840

Σύνολο -260.721 -324.836

Λογιστικό κέρδος προ φόρων 727.132 974.268

Φόρος που αναλογεί -210.868 -282.538

Εισόδηµα που δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος 50.168 0

Επίπτωση µονίµων φορολογικών διαφορών -118.411 -42.299

Αλλαγή φορολ. Συντελεστή  - Εισαγωγή νέου Φόρου -54 0

Μεταβολή φόρου προηγούµενων ετών 18.443 0

Σύνολο φόρου εισοδήµατος -260.721 -324.836  

 

 

Ο φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα είναι 29%. Από το 2019 επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τη φορολόγηση των 

κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα, όπως παρακάτω: 

i) είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018,  

ii) είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019,  

iii) είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2020,  

iv) είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021 και  

v) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και των επόµενων ετών 

Άλλα Έσοδα – Έξοδα   

1/1 έως 31/12/2018 1/1 έως 31/12/2017

Άλλα Έσοδα

Έσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 244.137 139.293

Κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων 3.900 34.000

Σύνολο άλλων εσόδων 248.037 173.293

Άλλα Έξοδα

Λοιπά έξοδα -368.036 -103.245

Σύνολο άλλων εξόδων -368.036 -103.245  

 Στη κατηγορία λοιπά έξοδα το ποσό των 282.293,66 αφορά ∆ηµοτικά τέλη ετών 2009-2018 που επέβαλε ο 

∆ήµος Αλµυρού . Η αρχική απόφαση µε αριθ. πρωτ 4570/2-4-2018 ο ∆ήµος επέβαλε στην ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 

το ποσό των 323.528,42 ευρώ (241.058,42 ευρώ κύρια οφειλή και 82.469,53 ευρώ πρόστιµο) για δηµοτικά 

τέλη για την περίοδο 2009-2018. Κατόπιν αιτήµατος συµβιβασµού από την πλευρά της εταιρείας η 

επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Αλµυρού αποφάσισε την µείωση κατά 50% 

(41.234,76 ευρώ ) του επιβληθέντος  προστίµου (82.469,53 ευρώ) οφειλής , µε το ποσό απαίτησης του 

∆ήµου να διαµορφώνεται στο ποσό των 282.518,96 ευρώ .Από την πλευρά της εταιρείας είναι σε εξέλιξη η 

διαδικασία προσφυγής της απόφασης στο Εφετείο. 
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Λειτουργικές Ταµειακές Ροές  

Ποσά σε € Σηµ 1/1 εως 31/12/2018 1/1 εως 31/12/2017

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσµα Χρήσης 466.410 649.432

Προσαρµογές για:

Φόρο 22 260.721 324.836

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 1.081.625 1.040.825

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -6.777 -1.130

Κέρδη από πώληση ενσωµάτων  περιουσιακών στοιχείων -3.900 -34.000

Έσοδα τόκων 21 -553 -389

Έξοδα τόκων 21 386.036 415.854

(Έσοδα) από µερίσµατα -70.000 0

Άλλα ποσά που επηρεάζουν τις λειτουργικές δραστηριότητες -118.263 -6.634

Σύνολο 1.995.299 2.388.794

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση / µείωση αποθεµάτων -328.012 -100.704

Μείωση απαιτήσεων -673.703 -1.627.524

Αύξηση υποχρεώσεων 284.621 278.444

Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 57.037 0

Σύνολο -660.056 -1.449.784

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.335.243 939.010  

∆εσµεύσεις 

Η εταιρεία µισθώνει κτίρια και επιβατικά µεταφορικά µέσα µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά 

πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Έως 1 έτος 220.109 211.293

Από 1-5 έτη 790.055 780.993

Περισσότερα από 5 έτη 493.000 604.000

1.503.164 1.596.286

Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων 250.311 270.382  

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις  

Απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017

Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες 0 0

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων από προµηθευτές 800 0

Σύνολο 800 0  
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Συνδεδεµένα Μέρη 

Οι ανωτέρω συναλλαγές , αφορούν κατά κύριο λόγο συναλλαγές µε τις εταιρείες του Οµίλου Σιδενόρ . 

Ποσά σε ευρώ 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις αγαθών 

Συνδεδεµένα µέρη 2.148.370 2.465.739

Πωλήσεις υπηρεσιών

Συνδεδεµένα µέρη 4.439.354 4.625.800

Πωλήσεις παγίων

Συνδεδεµένα µέρη 0 34.000

Αγορές αγαθών 

Συνδεδεµένα µέρη 507.946 431.641

Αγορές  υπηρεσιών

Συνδεδεµένα µέρη 498.880 480.888

Αγορές  παγίων

Συνδεδεµένα µέρη 5.506 20.491

Ποσά σε ευρώ 31/12/2018 31/12/2017

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 7.242.742 5.594.743

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 320.253 577.198
 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 

σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. Για τα οφειλόµενα ποσά δεν 

υπάρχουν συγκεκριµένοι όροι πληρωµής και είναι άτοκα. 

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 

Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµους 

Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό 

εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 

που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο 

Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», που 

συνοδεύεται από το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα 

ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτηµα υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από το Νόµιµο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Το Υπουργείο 

Οικονοµικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό 
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επανέλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Για τις χρήσεις 2011 έως 2017 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη, ενώ δεν 

πρόεκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τη κλειόµενη χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Α  του Ν.4172/2013. Από τη 

διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν 

σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας είναι 61  και της προηγούµενης 

χρήσης είναι 58. 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 γεγονότα τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονοµική θέση ή τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία,  Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» 

Έκθεση ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Γνώµη  

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων που 

περιλαµβάνουν και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές 

απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ), που έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων». Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας έχουµε παραµείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύµφωνα 
µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 
∆εοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας Σ∆Π∆Ε)  που έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, καθώς  
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε το 
Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα Σ∆Π∆Ε. 

Άλλες Πληροφορίες   

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες 
Πληροφορίες, είναι η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αλλά δεν περιλαµβάνουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαµε πριν από την ηµεροµηνία 
της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των 
όσων ρητά αναφέρουµε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής µας δεν εκφράζουµε γνώµη 
ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών
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Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 
αναγνώσουµε τις Άλλες Πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό να εξετάσουµε εάν οι Άλλες 
Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή τη γνώση που 
αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εξετάσαµε εάν η 
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες 
απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920. 

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαµε κατά τον έλεγχο µας, κατά τη γνώµη µας: 

• Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 αντιστοιχούν στις οικονοµικές 

καταστάσεις  

 

• Η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

Επιπλέον µε βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την 

Εταιρεία και το περιβάλλον της, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε εάν έχουµε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. ∆εν έχουµε να 

αναφέρουµε τίποτα σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
οικονοµικών καταστάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις 
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και 
τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν 
έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή 
από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να 
αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση 
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια  του 
ελέγχου. Επίσης: 
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•  Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 
τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο 
κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 

•  Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

•  Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

•  Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που 
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που 
µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 
ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

•  Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο 
εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

Οι εργασίες που εκτελέσαµε σχετικά µε την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 

 
                                                                                                          

 Αθήνα,  9 Σεπτεµβρίου 2019 
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