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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Εταιρείας
«INOMAK Α.Β.Ε.E.»
Επί των Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018
1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Κατά το έτος 2018 ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 8.915.165,91 αντί των € 8.272.723,34 του
2017. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 837.038,48 αντί των € 715.356,65 του 2017 και τα έξοδα
λειτουργίας Διάθεσης σε € 364.835,23 αντί των € 383.132,30 του 2017, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €
35.019,84 αντί των € 49.469,48 του 2017, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης σε € 102.333,42 αντί των € 170.227,99 του
2017 και τα χρηματοοικονομικά σε πιστωτικούς τόκους & συναφή έσοδα € 1.620,65 αντί των € 2.135,72 του 2017 και
σε χρεωστικούς τόκους & συναφή έξοδα € 3.731,00 αντί των € 5.688,67 του 2017, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε €
65.331,98 αντί των € 265.021,66 του 2017.
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την
31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό € 5.604.907,92 έναντι € 5.816.519,90 της προηγούμενης χρήσης.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Συνολικά έσοδα

2018
65.331,98
8.912.565,91

2017

1%

265.021,66
8.272.723,34

3%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Eταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

65.331,98
5.604.907,92

1%

265.021,66
5.816.519,90

5%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα

1.202.002,46

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

8.912.565,91

13%

1.246.305,05
8.272.723,34

15%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Eταιρείας.
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31 Δεκεμβρίου
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.942.287,13

Σύνολο ενεργητικού

7.765.995,61

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

3.823.708,48

Σύνολο ενεργητικού

7.765.995,61

2017
51%

49%

4.139.018,27
8.017.860,08
3.878.841,81
8.017.860,08

52%

48%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν ενεργητικό και μη
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Ίδια κεφάλαια

5.604.907,92

Σύνολο υποχρεώσεων

2.161.087,69

259%

5.816.519,90
2.201.340,18

264%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

2.161.087,69

Σύνολο παθητικού

7.765.995,61

Ίδια κεφάλαια

5.604.907,92

Σύνολο παθητικού

7.765.995,61

28%

72%

2.201.340,18
8.017.860,08
5.816.519,90
8.017.860,08

27%

73%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρείας
Ίδια κεφάλαια

5.604.907,92

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

3.823.708,48

147%

5.816.519,90
3.878.841,81

150%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια
Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό

3.942.287,13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.240.644,27

318%

4.139.018,27
1.214.221,98

341%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εντός του 2018 οι πωλήσεις της Εταιρείας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια
διείσδυσης σε νέες αγορές, με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη.
Παράλληλα η διοίκηση προχώρησε στον εξυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και του
μηχανολογικού της εξοπλισμού, με τη συγκεκριμένη επένδυση να ανέρχεται σε € 385.000,00 περίπου. Συγκεκριμένα η
Εταιρεία αναπτύσει τα νέα της προϊόντα σε πλήρη εναρμόνιση με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί
υποχρεωτικών Ενεργειακών Κλάσεων στα Επαγγελματικά Ψυγεία και για το λόγο αυτό το 2018 πραγματοποίησε
επέκταση των θαλάμων δοκιμών στις εγκαταστάσεις της. Κατά το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου
δικτύου πλήρωσης Ψυκτικού Υγρού R290 και λοιπών αερίων στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας, με προσανατολισμό την
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων της. Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης είναι
πιστοποιημένο από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται στα 108 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ο
αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 103 άτομα.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί ισότητας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.
Πέρα από τη νομοθεσία και έχοντας σαν αξία την ίση μεταχείριση και σεβασμό προς όλους δεν επιτρέπει κάθε μορφή
διάκρισης στην εργασία (μισθολογική ή ιεραρχική), στην εκπαίδευση και στους εν γένει όρους απασχόλησης λόγω
φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, υγείας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικών προτιμήσεων ή πολιτικών
πεποιθήσεων.
Η ΙΝΟΜΑΚ θεωρεί τη διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων της απαραβίαστη αρχή
που διέπει τις δραστηριότητές της. Σε αυτή τη βάση, επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις
εγκαταστάσεις της. Η Εταιρεία τηρεί όλες τις σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και εκπαιδεύει επαρκώς το προσωπικό, ώστε να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η Εταιρεία ως εργοδότης έχει την υποχρέωση:
-

Να τηρεί την αρχή της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της, περιλαμβανομένης της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
Nα καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με όσα ορίζονται από
την Εργατική Νομοθεσία.

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η
Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών
καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται
υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες
του ατόμου.
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Η Εταιρεία παροτρύνει και ζητά από όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου
ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιουργούν
διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλoνται από τη νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και τις σύμφωνες με
αυτούς κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η έννοια της Ποιότητας είναι κεντρική στο σύστημα αξιών της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η δέσμευσή μας σε αυτή
είναι υψηλή. Ποιότητα για την ΙΝΟΜΑΚ σημαίνει σεβασμός στους πελάτες και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των
προϊόντων της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των τελικών πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η εταιρεία δεσμεύεται για:
-

Την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
Την συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η επίτευξη των παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω:
➢ Της τήρησης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και περιβάλλοντος που εφαρμόζει η
εταιρεία σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
➢ Της θέσπισης μετρήσιμων στόχων ποιότητας που ανασκοπούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
διαπιστώνεται η διαρκής βελτίωση του συστήματος ποιότητας
➢ Της διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εκπαίδευση, οργανωτική δομή)
καθώς και της εξασφάλισης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος για την αποδοτική κα απρόσκοπτη
λειτουργεία της εταιρείας
Η Εταιρεία σεβόμενη τους εργαζομένους και τους κατοίκους της περιοχής λαμβάνει μέτρα για την προστασία του
οικοσυστήματος. Λειτουργεί δε βάσει εγκεκριμένης ειδικής άδειας λειτουργίας, η οποία έχει εκδοθεί από τη Γενική
Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της περιφέρειας Αττικής, τηρώντας όλες τις γενικές και ειδικές
δεσμεύσεις και κανόνες μεταξύ των οποίων:
➢ της ανώτατης στάθμης θορύβου
➢ μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος για τα αέρια, στερεά και υγρά απόβλητα της δραστηριότητας της
Η Εταιρεία ως παραγωγός συσκευών συμμετέχει στο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών μέσω του φορέα
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ως οφείλει τόσο στην κοινωνία όσο και στις επόμενες γενιές. Υποστηρίζει παράλληλα την
ανάπτυξη τεχνολογιών που συντελούν στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των προϊόντων της στο περιβάλλον,
ενεργεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα συνεισφέροντας θετικά στην σχετική εξέλιξη του κλάδου της.

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας δεν διαφαίνονται μέσα από την
λειτουργία της Eταιρείας και υφίστανται μόνον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας. Οι συνήθεις
χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
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Κίνδυνος σχετικός με την ασφάλεια των προιόντων: Η Εταιρεία διαθέτει και καταβάλλει όλους τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ παράλληλα διαθέτει τον
απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να ικανοποιεί τις εκφρασμένες απαιτήσεις των πελατών-καταναλωτών της,
καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει μία αυστηρή πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των
προιόντων προκειμένου να προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί
πιστά και αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών: Στην παραγωγή της Eταιρείας συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός A’
και Β’ Υλών και υλικών συσκευασίας. Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται μακροχρόνια με προμηθευτές των υλών
αυτών και παρακολουθεί τις σχετικές αγορές, ώστε να μπορεί να δράσει προληπτικά όπου αυτό είναι εφικτό,
δεδομένου ότι η δυνατότητα μετακύλησης ενδεχομένων αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών στα προϊόντα της
κρίνεται περιορισμένη στο παρόν οικονομικό περιβάλλον.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και
αβεβαιότητες που ισχύουν στην Ελλάδα, το σημαντικό ποσοστό ανεργίας, και η τρέχουσα οικονομική κρίση έχουν
αντίκτυπο και δημιουργούν κινδύνους στη δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων
από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως
αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις
πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Κίνδυνος ρευστότητας: Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών
ρευστότητας.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου
2018 και 2017 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ποσά χρήσης 2018

Άμεσα καταβλητέα

Λιγότερο από 6 μήνες 6-12 μήνες 2 με 5 έτη

>5 έτη

Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

757.103,45

472.737,70

10.803,12

-

-

1.240.644,27

Σύνολο

757.103,45

472.737,70

10.803,12

-

-

1.240.644,27

Λιγότερο από 6 μήνες 6-12 μήνες 2 με 5 έτη

>5 έτη

Ποσά χρήσης 2017

Άμεσα καταβλητέα

Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

422.487,55

697.307,57

-

-

-

1.119.795,12

Σύνολο

422.487,55

697.307,57

-

-

-

1.119.795,12

5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2018 και 2017 αναλύονται ως εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

263.932,57

189.507,05

Σύνολο

263.932,57

189.507,05
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6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Το προηγούμενο έτος η πορεία της δραστηριότητας της Εταιρείας, κατέδειξε τη σταθεροποίηση της σε υψηλά επίπεδα
τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι προοπτικές για το 2019 συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της
επιχειρηματικής δράσης, την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς η έρευνα για την αρτιότητα και γενικότερα
την βελτίωση των προϊόντων είναι συνεχής. Επίσης η αναζήτηση νέων αγορών με απώτερο σκοπό την αύξηση των
εξαγωγών παραμένει διαρκής. Βάσει των ανωτέρω, η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας θεωρείται
δεδομένη.

Κορωπί, 30 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χανδρινός Σ. Πέτρος
Α.Δ.Τ. Χ 168265

Μπαρμπαρήγος Παναγιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 678382
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «INOMAK Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» δ.τ. "ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε."

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από
την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλο θέμα
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την
25/06/2018 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης.
.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί χρηματοοικονομικών 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
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός
αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Κατά την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά 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 η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές
τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 ΔΠΕ, όπως αυτά 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 χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, 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
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. και το περιβάλλον
της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Καλλιθέα, 10 Σεπτεμβρίου 2019
H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αικατερίνη Σουβατζή
Α.Μ. ΣΟΕΛ 52461

C&A Hellas Ορκωτοί Ελεγκτές
Ελ. Βενιζέλου 59, 176 71 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 177
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για την οικονομική χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σημ.

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017

Έσοδα

4

8.912.565,91

8.272.723,34

Κόστος πωλήσεων

7

(7.710.563,45)

(7.026.418,29)

1.202.002,46

1.246.305,05

Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης

7

(837.038,48)

(715.356,65)

Έξοδα διάθεσης

7

(364.835,23)

(383.132,30)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(35.019,84)

(49.469,48)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης

102.333,42

170.227,99

Χρηματοοικονομικά έσοδα

1.620,65

2.135,72

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(3.731,00)

(5.688,67)

65.331,98

265.021,66

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

8

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (Α)

(4.003,81)

(85.957,94)

61.328,17

179.063,72

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Zημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

20

49.247,50

11.659,16

Φόρος εισοδήματος

8

(14.281,78)

(3.381,15)

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους (B)

34.965,73

8.278,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)

96.293,90

187.341,72

Κέρδη ανά μετοχή
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (βασικός και απομειωμένος)

0,59

1,15

162.472

162.472

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2018

2017

2016

3.394.196,97

Σημ.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

9

3.650.976,36

3.689.831,06

Ασώματα πάγια στοιχεία

9

2.405,12

3.185,12

0,13

10

170.327,00

176.327,00

153.182,61

8

-

9.498,63

4.410,86

3.823.708,48

3.878.841,81

3.551.790,57

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

11

2.707.947,63

3.072.358,88

2.806.204,66

Εμπορικές απαιτήσεις

12

734.824,34

745.417,13

573.361,83

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

13

252.925,22

125.869,36

490.318,28

-

49.623,34

-

246.589,94

145.749,56

231.967,77

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.942.287,13

4.139.018,27

4.101.852,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.765.995,61

8.017.860,08

7.653.643,11

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Χρηματικά διαθέσιμα

14

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

15

4.768.553,20

4.768.553,20

4.768.553,20

Λοιπά αποθεματικά

16

587.171,30

580.521,93

571.936,29

249.183,42

467.444,77

326.335,75

5.604.907,92

5.816.519,90

5.666.825,24

Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

20

224.132,61

299.594,34

297.108,24

Λοιπές προβλέψεις

13

687.523,86

687.523,86

687.523,86

8

8.786,95

-

-

920.443,42

987.118,20

984.632,10

946.794,29

668.053,65

522.305,11

-

94.426,86

-

293.849,98

451.741,47

479.880,66

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.240.644,27

1.214.221,98

1.002.185,77

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.765.995,61

8.017.860,08

7.653.643,11

Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές

18

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

19

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Μετοχικό κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017

Τακτικό αποθεματικό

Κέρδη εις νέο

Σύνολο

4.768.553,20

571.936,29

326.335,75

5.666.825,24

Kέρδη μετά από φόρους

-

-

179.063,72

179.063,72

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα

-

-

8.278,00

8.278,00

Μερίσματα πληρωτέα

-

-

(37.647,06)

(37.647,06)

Μεταφορά σε αποθεματικά

-

8.585,64

(8.585,64)

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017

4.768.553,20

580.521,93

467.444,77

5.816.519,90

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018

4.768.553,20

580.521,93

467.444,77

5.816.519,90

Kέρδη μετά από φόρους

-

-

61.328,17

61.328,17

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα

-

-

34.965,73

34.965,73

Μερίσματα πληρωτέα

-

-

(307.905,88)

(307.905,88)

Μεταφορά σε αποθεματικά

-

6.649,37

(6.649,37)

-

4.768.553,20

587.171,30

249.183,42

5.604.907,92

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2018

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές

6
5

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων
Εισπράξεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές (εκροές) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

65.331,98

265.021,66

166.622,88
2.110,35
45.721,00
9.730,73
289.516,94

164.710,24
3.552,95
21.634,31
(67.810,71)
387.108,45

364.411,25
862,06
(127.055,86)
6.000,00

(266.154,22)
(172.055,30)
432.259,63
(23.144,39)

278.740,64

145.748,54

(147.421,25)

55.015,91

(3.731,00)
(71.935,23)
(150.282,99)
439.104,56

(5.688,67)
(7.489,05)
(1.000,00)
544.600,90

9

(126.988,17)
49.623,34
1.620,65
(75.744,18)

(463.531,49)
(49.623,34)
2.135,72
(511.019,11)

17

(262.520,00)
(262.520,00)

(119.800,00)
(119.800,00)

100.840,38

(86.218,21)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Φόροι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017

20

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

14

145.749,56

231.967,77

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

14

246.589,94

145.749,56
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ
Η «ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε Επαγγελματικών Ψυγείων και Ανοξείδωτων Κατασκευών» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή
«ΙΝΟΜΑΚ») ιδρύθηκε στην 15η Μαρτίου 1990.
Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στον Δήμο Κορωπίου στο νομό Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας,
σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 50 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η κατασκευή και
εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό επαγγελματικών ψυγείων, επαγγελματικών ανοξείδωτων και εν γένει
μεταλλικών συσκευών που έχουν σχέση με εξοπλισμό ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων κλπ καθώς και η εισαγωγή
και εμπορία ως έτοιμων των ως άνω προϊόντων .
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται στα 108 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017
ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 103 άτομα.

2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
2.1

Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και με
την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που
έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι
τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται
κατωτέρω στην σημείωση 2.4.

2.2.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Η Εταιρεία διατηρεί τα λογιστικά βιβλία της με βάση το Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το
Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στα λογιστικά βιβλία κατάλληλα προσαρμοσμένες με
ορισμένες εγγραφές εκτός λογιστικών βιβλίων για την συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ.
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2.3

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, στις 30 Ιουνίου 2019. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2.4

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν
λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους
επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι:
(α)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 12
υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει
τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών
φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από
τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(β)

Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με
την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται
περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες
ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η
τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης.

(γ)

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον
κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών
ταμειακών ροών.

(δ)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της
πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα
οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται.

(ε)

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Το κόστος της αποζημίωσης προσωπικού καθορίζεται με
βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις. Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις απαιτούν από τη διοίκηση τη διενέργεια
παραδοχών σχετικών με την μελλοντική αύξηση μισθών, προεξοφλητικών επιτοκίων, ποσοστά
θνησιμότητας κλπ. Η διοίκηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου επανεξετάζεται η σχετική
πρόβλεψη δίνει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση σχετικά με τις προαναφερθείσες παραμέτρους.
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2.5

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν
κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. Οι βασικές λογιστικές
αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι οι
ακόλουθες:
1.

Αναγνώριση εσόδων: Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο κυρίως από την πώληση επαγγελματικών
ανοξείδωτων συσκευών εστίασης. Το έσοδο επιμετράται στο ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το
οποίο η Εταιρεία εκτιμά ότι δικαιούται από τους πελάτες, βάσει επίσημου τιμοκαταλόγου. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει έσοδο όταν μεταβιβάζεται ο έλεγχος του προϊόντος στον πελάτη σε ποσό που αντανακλά το
αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά η Εταιρεία ότι θα λάβει ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά. Η Εταρεία
δραστηριοποιείται κυρίως στη χονδρική αγορά.

2.

Μετατροπή ξένων νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ.
Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοοικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές
ισοτιμίες.
Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό νομισματικών στοιχείων και κατά
την επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης.

3.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή,
αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα
στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους.
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους
σκοπούς ακόμη και μη προκαθορισμένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους μειωμένα με τα ποσά που
αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει αμοιβές
επαγγελματιών και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια το
κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία. Η
απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά
αυτά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας, και αν αυτή είναι μικρότερη, στην περίοδο που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο.
Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να μειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίμησης
των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο:

Κατηγορία Παγίου
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή (έτη)
25
4 - 15
6-8
5 - 13
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Πάγια αξίας κτήσης μικρότερης των € 1.500,00 αποσβένονται πλήρως στη χρήση απόκτησής τους. Οι
εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων, οι υπολειμματικές τους αξίες και η μέθοδος απόσβεσης
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν
σε επόμενες χρήσεις. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την
ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή τη διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας
του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης, στην οποία πωλείται/διαγράφεται.
4.

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις: Οι λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από
λογισμικά προγράμματα.
Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται με τον ρυθμό της εκτιμώμενης από την
Εταιρεία ωφέλιμης ζωής τους, χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο. Η ωφέλιμη ζωή των λοιπών
ασώματων ακινητοποιήσεων είναι η κάτωθι:
Κατηγορία Παγίου
Λογισμικά προγράμματα

Ωφέλιμη Ζωή (έτη)
5 - 10

Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων, τυχόν υπολειμματικές τους
αξίες και η μέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε τυχόν αλλαγές
στις εκτιμήσεις να εφαρμοσθούν σε επόμενες χρήσεις.
5.

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων
στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση,
οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό
του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η
ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και
της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός
ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο
όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της
ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως
έσοδο.

6.

Χρηματοοικονομικά μέσα
Ι. Αρχική Αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται
στην κατάσταση χρηματοοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, όταν η Εταιρεία καθίσταται μέρος των
συμβατικών όρων του μέσου.
ΙΙ. Αρχική Επιμέτρηση
Η Εταιρεία επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις κατά την αρχική
αναγνώριση στην εύλογη αξία πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή την έκδοση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
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αντίστοιχα (άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ). Η
Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τις εμπορικές απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος
χρηματοδότησης στη τιμή συναλλαγής τους.
ΙΙΙ. Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
1. Εμπορικές Απαιτήσεις και Χρεωστικοί τίτλοι
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9,
επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η βάση
για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση
των χρηματοοικονομικών του στοιχείων ενεργητικού, όσο από τα χαρακτηριστικά των συμβατικών
ταμειακών ροών τους. Η αξιολόγηση της Εταιρείας σχετικά με το επιχειρηματικό της μοντέλο
καθορίζεται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο οποίος να αντανακλά πως ομάδες χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται μαζί για να
επιτευχθεί ο επιχειρηματικός στόχος της Εταιρείας, αντί κάθε μέσο χωριστά. Τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές, που αποτελούνται αποκλειστικά από πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο διακράτησης
αυτών των μέσων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία διακρατούνται υπό
επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο την κατοχή τους μέχρι την λήξη και την συλλογή των συμβατικών
ταμειακών ροών, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Εάν στο επιχειρηματικό μοντέλο υπάρχει
πρόθεση κατοχής των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ώστε να εισπράττονται οι
συμβατικές ταμειακές ροές, αλλά αναμένεται η πώληση τους όταν είναι απαραίτητο (π.χ. ώστε να
εκπληρωθεί μια ειδική ανάγκη ρευστότητας), τότε αυτά τα μέσα επιμετρούνται στην ΕΑΜΛΣΕ. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται εντός επιχειρηματικού μοντέλου
διαφορετικού από τα ανωτέρω, επιμετρούνται στην ΕΑΜΚΑ.
Η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να
παράγει ταμειακές ροές. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας
διακρατούνται εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών.
Σύμφωνα με αυτό τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη
λήξη τους και εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους.
Η Εταιρεία για την διενέργεια της αξιολόγησης του αν οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν
εισπράττοντας τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού, εξετάζει την συχνότητα, την αξία και το χρόνο των πωλήσεων των προηγούμενων
περιόδων, τον λόγο αυτών των πωλήσεων και τις προσδοκίες της Εταιρείας αναφορικά με μελλοντικές
πωλήσεις.
Εκτός από τα ανωτέρω, η Εταιρεία εξετάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για να αξιολογήσει το
επιχειρηματικό μοντέλο, εξαιρουμένων των σεναρίων που δεν αναμένει η Εταιρεία να συμβούν, όπως
το “χειρότερο σενάριο” ή το “ακραίο σενάριο”. Κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης, η Εταιρεία
εξετάζει όλες τις διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων πως επιμετράται η απόδοση
των περιουσιακών στοιχείων και πως γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων.
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν
αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο
επιχειρηματικό μοντέλο.
Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει
εάν το επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις
τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντόπισε κάποια αλλαγή στο
επιχειρηματικό του μοντέλο.
2. Μετοχές
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των μετοχών, όπως προβλέπεται από το
ΔΛΠ 32, επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ. Η Εταιρεία μπορεί να
επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των
μετοχών, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές δεν διακρατούνται για διαπραγμάτευση. Η Εταιρεία κάνει
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την ανωτέρω αμετάκλητη επιλογή μεμονωμένα για κάθε περιουσιακό στοιχείο που πληροί τον ορισμό
της μετοχής κατά το ΔΛΠ 32.
3. Αναταξινομήσεις
Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
της στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για
την δραστηριότητα της Εταιρείας και είναι ευαπόδεικτες επέρχεται αναταξινόμηση όλων των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται
μελλοντικά της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας
περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται
να είναι πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει επιλέξει αμετάκλητα τον
προσδιορισμό σε ΕΑΜΛΣΕ και κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει
προσδιοριστεί στην ΕΑΜΚΑ κατά την αρχική αναγνώριση, δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο
προσδιορισμός τους κατά την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας
χρήσης, δεν έγιναν αναταξινομήσεις καθώς δεν υπήρχε αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου υπό του
οποίου η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού.
IV. Κατάταξη και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην
ΕΑΜΚΑ είτε ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Η Εταιρεία
δεν έχει κατατάξει καμία από τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ.
Η Εταιρεία επιμετρά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως τα ομολογιακά δάνεια, τα έντοκα
τραπεζικά δάνεια και τις υπεραναλήψεις στο αποσβεσμένο κόστος (ήτοι Λοιπές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις). Τα κόστη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων επαυξήσεων καταβλητέων κατά τον
διακανονισμό ή εξοφλήσεων και άμεσων κοστών έκδοσης, αντιμετωπίζονται λογιστικά σε
δεδουλευμένη βάση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, και προστίθενται στην λογιστική αξία του μέσου στον βαθμό που δεν διακανονίζονται στο
έτος στο οποίο δημιουργούνται.
V. Επιμέτρηση της Απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας
αξίας των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως
υστέρηση ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην
Εταιρεία όπως προβλέπεται συμβατικά σύμφωνα και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να
εισπράξει.
Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των ΑΠΖ για τις
απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των
απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.
Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας κατατάσσονται στις δυο ακόλουθες κατηγορίες:
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση. Εάν το
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική
αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της
συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά
πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του. Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για
την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση. Εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται στις ΑΠΖ
για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, καθώς και άλλες πληροφορίες
σχετικά με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη.
Τα ακόλουθα είναι τα βασικά δεδομένα που εισάγονται για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της
Εταιρείας, όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ της Εταιρείας:
• Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία
αναφοράς.
• Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του
συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας
ιστορικά στοιχεία, τις παραδοχές και τις μελλοντικές εκτιμήσεις.
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• Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (“LGD”): αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της ζημίας που θα
πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία αθέτησης. Η Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών του μέσου που οφείλονται και των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου που αναμένεται να εισπραχθούν. Ο προσδιορισμός της Ζημίας
σε Περίπτωση Αθέτησης εξετάζει επίσης και την επίδραση της ανάκτησης των αναμενόμενων ταμειακών
ροών που προκύπτουν από τις εξασφαλίσεις που διακρατά η Εταιρεία.
Η Εταιρεία κατέχει εξασφαλίσεις ως μέσα μετρίασης του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται με τις
απαιτήσεις από πελάτες, όπως επιταγές, μετρητά, ενέγγυες πιστώσεις κ.α..
Την 31.12.2018 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει
αναγνωριστεί ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε αντίστοιχης εξασφάλισης.
Στο επίκεντρο της επιμέτρησης της ΑΠΖ είναι ο ορισμός της αθέτησης. Η Εταιρεία θεωρεί γεγονός
αθέτησης όταν ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 90 ημέρες ή δεν είναι πιθανό
να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Εταιρεία λόγω οικονομικών δυσκολιών.
Η Εταιρεία επιμετρά τα ΑΠΖ σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πελάτες με
παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις
απαιτήσεις βάσει των κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.
Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολογεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που
αφορούν το μέλλον. Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον ενσωματώνονται στο μοντέλο των ΑΠΖ
μέσω της εξέτασης διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών της πραγματικής οικονομικής
πληροφορίας και των οικονομικών προβλέψεων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
7.

Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης υπολογίζεται βάσει της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού
κόστους και αποτελείται από τις πρώτες ύλες, το άμεσο κόστος εργασίας και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα
τα οποία κατανέμονται με βάση την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. Πρόβλεψη για βραδέως
κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

8.

Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της
κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε
τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

9.

Δάνεια: Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που
λαμβάνεται, καθαρά από τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική
αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή
ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως είτε μέσω της διαδικασίας απόσβεσης είτε κατά τη
διαγραφή των σχετικών υποχρεώσεων.

10.

Υποχρεώσεις: Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην
ονομαστική τους αξία.

11.

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει
τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να
απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής,
και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται ώστε να
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της
υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ
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φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
12.

Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας.
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα
κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους
φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και
τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μεταξύ
της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες
για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές:
• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή
η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

13.

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση
συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί
κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την
διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και
αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των
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εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες τα
οποία αναγνωρίζονται πλέον στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και οι αναμενόμενες αποδόσεις των
προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ υπάρχει
απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης
παροχής στα αποτελέσματα χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο
που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα
κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της
ημερομηνίας πραγματοποίησης της τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της
σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού. Το ποσό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο
προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης που εμφανίζεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης μειωμένη κατά την εύλογη
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.
14.

Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του
μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

15.

Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβάλεται πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή
καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται
σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά
από τα έσοδα της έκδοσης.

16.

Κρατικές επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού
αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να αντιστοιχιστούν με
τα ανάλογα συσχετιζόμενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο έσοδο
και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων
αυτών.

17.

Η Εταιρεία ως μισθωτής: Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής
μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την
έναρξη της μίσθωσης ή, αν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων.
Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος
χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή
επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης
επιβαρύνει τα αποτελέσματα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό
στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τις γενικές πολιτικές της
Εταιρείας που διέπουν το κόστος δανεισμού. Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής
μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώς θεωρείται πιο
αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.
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18.

Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•
•

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει
πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.Η Εταιρεία
έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει
μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα
δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο
του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της
συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη
συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται
στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του
μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει.
Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί
του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται
ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός
δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η
συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας
του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση
όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους
όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και
αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
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3. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)
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 Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ’ αυτών αναμένεται να έχουν
επίδραση στην Εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω.
3.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Αυτή η σημείωση εξηγεί την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και περιγράφει τις νέες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από
1 Ιανουαρίου 2018, όπου αυτές διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους. Οι
νέες λογιστικές πολιτικές περιγράφονται στη σημείωση 2.5.
α. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 σχετικά με την αναγνώριση, ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.
Συγκεκριμένα το ΔΠΧΑ 9 προβλέπει τα παρακάτω για την Ταξινόμηση και Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Ενεργητικού:
Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο συνολικής ταξινόμησης βάσει του οποίου τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:
i.
ii.
iii.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Αποσβεσμένο Κόστος
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε Εύλογη Αξία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ)

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο από
πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διακράτηση
αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στα
πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και την είσπραξη των
συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό μοντέλο
περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των
συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε ΕΑΜΛΣΕ.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνουν ταμιακές ροές διαφορετικές από κεφάλαιο και
τόκους, όπως επενδύσεις σε κεφάλαια της χρηματαγοράς ή παράγωγα, περιλαμβανομένων και διαχωρισμένων
ενσωματωμένων παραγώγων, επιμετρούνται σε ΕΑΜΚΑ. Πάντως ειδικά για μετοχές το ΔΠΧΑ 9 επιτρέπει εναλλακτικά
την επιμέτρησή τους σε ΕΑΜΛΣΕ.
Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει την εφαρμογή της μεθόδου της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημιάς (ΑΠΖ) σε όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται σε Αποσβεσμένο Κόστος ή σε ΕΑΜΛΣΕ (με εξαίρεση τις
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μετοχές). Όπου με το ΔΛΠ 39, μόνο πραγματοποιηθείσες ζημιές έπρεπε να αναγνωρισθούν ως απομείωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, με την μέθοδο ΑΠΖ πρέπει να γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας τα 3 παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για τους επόμενους 12 μήνες. Περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού με ασήμαντη αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και συνήθως αφορά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία οφειλής για περισσότερο από
30 ημέρες. Αναγνωρίζεται η αναλογία των ΑΠΖ για τη συνολική ζωή των στοιχείων που θα προέλθει από πιστωτικά
γεγονότα (default events) που είναι πιθανό να συμβούν στη διάρκεια των επομένων 12 μηνών.
Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – χωρίς πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση αλλά δεν έχει ακόμη
απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της συνολικής ζωής του που ορίζεται ως
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά ως αποτέλεσμα όλων των πιθανών πιστωτικών γεγονότων όλης της αναμενόμενης
ζωής του.
Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή – με πιστωτική απομείωση. Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και επιμετράται με την ΑΠΖ για την
συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού
είναι η άνω των 90 ημερών καθυστέρηση από την ημερομηνία οφειλής και άλλες πληροφορίες για σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες των χρεωστών.
β. Επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν έχει σημαντικές
επιπτώσεις στις εμπορικές της απαιτήσεις και κατ’ επέκταση στις χρηματοικονομικές της καταστάσεις.
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες” παρέχει ένα ενιαίο περιεκτικό μοντέλο προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τις οικονομικές οντότητες για την λογιστικοποίηση των εσόδων από τις συμβάσεις με πελάτες.
Η βασική αρχή του ΔΠΧΑ 15 είναι ότι μία οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να
απεικονίζει τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό που αντανακλά το
αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά ότι δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε το Μάιο
του 2014 και πρέπει να εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2018. Το ΔΠΧΑ 15 καταργεί τα ακόλουθα πρότυπα και διερμηνείες: (α) ΔΛΠ 18, (β) ΔΛΠ. 11, (γ) ΕΔΔΠΧΠ 13, (δ)
ΕΔΔΠΧΑ 15, (ε) ΕΔΔΠΧΑ 18 και (στ) ΜΕΔ-31.
Το ΔΠΧΑ 15 είναι ένα σύνθετο ‘Πρότυπο’, το οποίο εισάγει σαφέστερες οδηγίες και απαιτήσεις σε σχέση με το
προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο κανόνων και αρχών. Απαιτεί την εφαρμογή σημαντικής κρίσης σε ορισμένες
περιπτώσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα περιγραφικό, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την
άσκηση υποκειμενικής κρίσης. Σε αντίθεση με το ΔΛΠ 18 που παρέχει διακριτά κριτήρια αναγνώρισης του εσόδου
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, το ΔΠΧΑ 15 καταργεί αυτή την διάκριση. Το νέο ‘Πρότυπο’ αντί αυτού επικεντρώνεται
στο τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεσης και διακρίνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης σε αυτές που
εκπληρώνονται σε μια “δεδομένη χρονική στιγμή” και σε αυτές εκπληρώνονται σε “βάθος του χρόνου”. Η διάκριση
αυτή καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο έλεγχος των αγαθών και των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη.
Η Εταιρεία πραγματοποίησε ανάλυση των σημαντικών πηγών εσόδων του προκειμένου να προσδιορίσει την ύπαρξη
τυχόν αλλαγών μεταξύ του προηγούμενου και του τρέχοντος λογιστικού πλαισίου όπως αυτό ορίζεται από τις
διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. Αντιπροσωπευτικές συμβάσεις με πελάτες που είναι συναφείς με την λογιστική αντιμετώπιση
των συμβάσεων με βάση το νέο ‘Πρότυπο’ (ήτοι υποχρεώσεις εκτέλεσης, τιμή συναλλαγής κτλ.)
συμπεριλαμβανομένων των βασικών όρων και των συνθηκών αυτών, εξετάστηκαν διεξοδικά για τους σκοπούς
εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15. Οι λεπτομέρειες των νέων απαιτήσεων του
‘Προτύπου’ αναλύονται στη σημείωση 2.5 “Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές”.
Η Εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει καμία επίδραση στο τρόπο και στον
χρόνο αναγνώρισης των εσόδων καθώς επίσης και στον τρόπο επιμέτρησης αυτών σε σύγκριση με την πρακτική που
ακολουθούσε με το ΔΛΠ 18. Το ΔΠΧΑ 15 χρησιμοποιεί τους όρους “συμβατικό περιουσιακό στοιχείο” και “συμβατική
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υποχρέωση” για να περιγράψει αυτό που ίσως ήταν κοινώς γνωστό ως “δεδουλευμένα έσοδα” και “έσοδα επόμενων
χρήσεων”. Παρόλα αυτά, το νέο ‘Πρότυπο’ δεν απαγορεύει σε μια οικονομική οντότητα να χρησιμοποιεί
εναλλακτικές των ανωτέρω περιγραφές στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. Η Εταιρεία εφάρμοσε την
ορολογία του ΔΠΧΑ 15 για να περιγράψει αυτά τα υπόλοιπα.
Γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία υποχρέωση παράδοσης πωλούμενων προϊόντων και οι τιμές
είναι σταθερές, καθώς προκύπτουν από τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται τη στιγμή που παραδίδεται το
αγαθό στον πελάτη. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή /και στην
χρηματοοικονομική επίδοση του της Εταιρείας.
ΕΔΔΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η ερμηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή μέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίμημα που καθορίζεται σε
ξένο νόμισμα β) η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια προπληρωθείσα απαίτηση ή μια υποχρέωση από
αναβαλλόμενα έσοδα σε σχέση με αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και
γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόμενο έσοδο είναι μη χρηματικά. Η Επιτροπή Διερμηνειών κατέληξε ότι
η ημερομηνία της συναλλαγής με σκοπό τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ημερομηνία της
αρχικής αναγνώρισης της μη νομισματικής προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόμενου εσόδου. Σε
περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία συναλλαγής
καθορίζεται για έκαστη πληρωμή ή είσπραξη. Η ερμηνεία δεν έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και
στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
3.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες ΕΔΔΠΧΑ εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο για τον προσδιορισμό των μισθώσεων και τον λογιστικό χειρισμό τους στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο των εκμισθωτών όσο και των μισθωτών. Το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική
αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει του ΔΛΠ 17 “Μισθώσεις” και των σχετικών Διερμηνειών. Το ΔΠΧΑ 16 θα έχει
σημαντική επίδραση στους μισθωτές, καθώς καταργείται η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοδοτικών
μισθώσεων για τους μισθωτές και σχεδόν όλες οι μισθώσεις θα αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό των μισθωτών. Με
βάση το νέο πρότυπο, για κάθε μίσθωση θα αναγνωρίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο (“περιουσιακό στοιχείο με
δικαίωμα χρήσης”) και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση καταβολής ενοικίων (“υποχρέωση από την μίσθωση”).
Οι μόνες εξαιρέσεις αναγνώρισης είναι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και οι μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Σε αντίθεση με την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά
του μισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά μεταφέρει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για την λογιστική αντιμετώπιση των
μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή.
Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του, την 1η Ιανουαρίου 2019.
Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή
αξία, η Εταιρεία θα επιλέξει να αναγνωρίζει τα μισθώματα των εν λόγω μισθώσεων ως έξοδα με την σταθερή μέθοδο,
όπως επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 16. Επιπλέον, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την πρακτική διευκόλυνση που παρέχεται
από το πρότυπο στους μισθωτές, να μη διαχωρίζει τα μη μισθωτικά στοιχεία από τα μισθωτικά στοιχεία και,
αντιθέτως, να αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και συνδεδεμένο μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό
στοιχείο.
Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν επιφέρει μεταβολή
στην αξία των περιουσιακών της στοιχείων και στις υποχρεώσεις από μισθώσεις και κατ’ επέκταση στις
χρηματοικονομικές της καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος»
Η ερμηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές βάσεις, τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους και φορολογικούς συντελεστές,
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όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος
Εισοδήματος). Η Ερμηνεία προβλέπει μια οικονομική οντότητα α) να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισμοί
φορολογικών θεμάτων αξιολογούνται συλλογικά ή μεμονωμένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρμόδια
φορολογική αρχή να αποδεχθεί την υιοθετημένη ή προτεινόμενη από την οντότητα λογιστική μεταχείριση του
φορολογικού θέματος στη δήλωση φόρου εισοδήματος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική
της θέση σε συνάρτηση με τον εν λόγω λογιστικό χειρισμό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο
του αβέβαιου λογιστικού χειρισμού στην φορολογική της θέση. Η ερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών»
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος
καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το
υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών.
Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που να αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν μεταβολής,
περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού
στοιχείου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» για
μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη
συνδεδεμένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Περιγράφονται
λεπτομερώς οι αλλαγές στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2017 του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει έλεγχο επιχείρησης που
αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. Οι
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτάει από κοινού έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίμηση συμμετοχής που είχε στην
επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.
ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού το συναρτώμενο με αυτό
στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του δανείου αυτού
συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισμού της οντότητας στον υπολογισμό του δείκτη δανεισμού.
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4.

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα αναλύονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Πωλήσεις προϊόντων
Λοιπές πωλήσεις
Σύνολο

8.868.429,19

8.099.914,89

46.736,72

172.808,45

8.915.165,91

8.272.723,34

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής :
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Μισθοί και ημερομίσθια

1.744.750,30

1.640.060,46

452.096,59

426.076,41

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (Σημείωση 20)

45.721,00

21.634,31

Λοιπά έξοδα προσωπικού

14.145,75

68.307,33

2.256.713,64

2.156.078,51

Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 20)

Σύνολο

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Αποσβέσεις κτιρίων

26.455,75

23.050,81

Αποσβέσεις μηχανημάτων

86.280,69

87.387,50

3.516,51

5.155,36

49.589,93

48.401,56

165.842,88

163.995,23

Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων

780,00

715,01

Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων

780,00

715,01

166.622,88

164.710,24

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού
Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων

Σύνολο
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(Σημείωση 5)

2017

2.256.713,64

2.156.078,51

111.782,99

45.995,00

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

51.343,09

51.430,46

Επισκευές και συντηρήσεις

46.745,35

57.054,20

6.077,47

6.450,48

Ασφάλιστρα

43.490,99

39.586,07

Παροχές τρίτων

12.714,39

24.235,59

Φόροι και τέλη

30.826,78

30.152,20

107.684,96

95.889,34

Έξοδα ταξιδίων

11.198,99

6.730,78

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

34.428,76

24.928,42

Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων

33.065,34

77.473,32

Διάφορα έξοδα

71.814,24

78.509,31

166.622,88

164.710,24

9.730,73

-

Αναλώσεις αποθεμάτων

5.918.196,56

5.265.683,32

Σύνολο

8.912.437,16

8.124.907,24

Αμοιβές τρίτων

Ενοίκια

Έξοδα μεταφορών

Αποσβέσεις (Σημείωση 6)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 12)

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
Κόστος πωληθέντων

2017

7.710.563,45

7.026.418,29

Έξοδα διοίκησης

837.038,48

715.356,65

Έξοδα διάθεσης

364.835,23

383.132,30

8.912.437,16

8.124.907,24
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8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Με το φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που
εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29%.
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Τρέχων φόρος εισοδήματος

-

94.426,86

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

4.003,81

(8.468,93)

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)

14.281,78

3.381,16

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

18.285,59

89.339,09

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του ποσού
των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στις ζημιές
προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018
2017
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(29%)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

65.331,98

265.021,66

18.946,27

76.856,28

(14.942,46)

9.101,66

4.003,81

85.957,94

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν
την χρήση που αφορούν.
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
Aπό τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που
οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 , το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον
ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017, η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως
προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013.
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της.
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και
υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών.
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) έχει ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

9.498,63

Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [(πίστωση)/χρέωση]

(4.003,81)

8.468,93

(14.281,78)

(3.381,16)

(8.786,96)

9.498,63

Φόρος αποτελεσμάτων συγκεντρωτικών εσόδων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

4.410,86
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 έχει
ως εξής:

1 Ιανουαρίου 2018

(Χρέωση)/ Πίστωση στην
κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

86.882,36

(21.883,90)

64.998,46

Σύνολο

86.882,36

(21.883,90)

64.998,46

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

(77.383,73)

3.598,31

(73.785,42)

Σύνολο

(77.383,73)

3.598,31

(73.785,42)

9.498,63

(18.285,59)

(8.786,96)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)

1 Ιανουαρίου 2017

(Χρέωση)/ Πίστωση στην
κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

86.161,39

720,97

86.882,36

Σύνολο

86.161,39

720,97

86.882,36

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

(81.750,53)

4.366,80

(77.383,73)

Σύνολο

(81.750,53)

4.366,80

(77.383,73)

4.410,86

5.087,77

9.498,63

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)
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9.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κτίρια - Εγκ/σεις
Κτιρίων

Οικόπεδα

Μηχανήματα &
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

Πάγια Υπό
Εκτέλεση

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

2.146.503,49

2.575.127,33

2.088.707,44

259.247,59

822.255,46

1.000,00

7.892.841,31

-

75.170,00

35.942,49

-

27.935,54

320.583,47

459.631,50

-

-

(381.293,01)

-

-

-

(381.293,01)

2.146.503,49

2.650.297,33

1.743.356,92

259.247,59

850.191,00

321.583,47

7.971.179,80

Προσθήκες

-

-

8.204,25

1.955,00

53.844,52

62.984,40

126.988,17

Μεταφορές

-

214.748,59

165.631,60

-

4.187,68

(384.567,87)

-

2.146.503,49

2.865.045,92

1.917.192,77

261.202,59

908.223,20

-

8.098.167,97

Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2017

-

2.167.225,61

1.463.142,04

238.020,19

630.256,50

-

4.498.644,34

Προσθήκες

-

23.050,81

87.387,50

5.155,36

48.401,56

-

163.995,23

Πωλήσεις / Μειώσεις

-

-

(381.290,84)

-

-

-

(381.290,84)

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2017

-

2.190.276,42

1.169.238,70

243.175,55

678.658,06

-

4.281.348,73

Προσθήκες

-

26.455,75

86.280,69

3.516,51

49.589,93

-

165.842,88

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2018

-

2.216.732,17

1.255.519,39

246.692,06

728.247,99

-

4.447.191,61

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2017

2.146.503,49

407.901,72

625.565,40

21.227,40

191.998,96

1.000,00

3.394.196,97

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

2.146.503,49

460.020,91

574.118,22

16.072,04

171.532,94

321.583,47

3.689.831,07

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018

2.146.503,49

648.313,75

661.673,38

14.510,53

179.975,21

-

3.650.976,36

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.
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10.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018
Μακροπρόθεσμο μέρος δανείου προς τρίτους
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

2017

165.127,00

171.127,00

5.200,00

5.200,00

170.327,00

176.327,00

Η Εταιρεία είχε προχωρήσει κατά τα έτη 2010 και 2011 σε δανεισμό προς τρίτους, συνολικού ποσού € 195.000,00
(έχοντας προχωρήσει ταυτόχρονα σε προσημείωση επί ακινήτων αυτών). Οι αρχικές συμβάσεις δανεισμού έλαβαν
αρκετές τροποποιήσεις ως προς το τίμημα και το επιτόκιο, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο
2016 και βάσει των συμφωνηθέντων σε αυτή, ο δανεισμός εξυπηρετείται κανονικά μέχρι και την ημερομηνία
κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το ποσό του δανεισμού που συμπεριλαμβάνεται στις λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορά στο μακροπρόθεσμο μέρος αυτού, με το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο να
συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
(σημείωση 13).
Από την 1 Ιανουαρίου 2018 υπήρξε τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε
αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις της και κατ’ επέκταση στις χρηματοικονομικές της καταστάσεις.

11.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Προϊόντα

555.798,51

841.406,27

Παραγωγή σε εξέλιξη

524.749,00

657.214,93

1.486.275,49

1.453.752,73

63.838,47

59.146,63

848,30

1.280,29

76.437,86

59.558,03

2.707.947,63

3.072.358,88

Α’ και Β’ ύλες, αναλώσιμα υλικά και υλικά συσκευασίας
Αναλώσιμα υλικά
Υλικά συσκευασίας
Ανταλλακτικά Παγίων
Σύνολο

Το συνολικό κόστος αναλώσεων της χρήσης 2018 ανήλθε σε € 5.936.482,53, ενώ της χρήσης 2017 ανήλθε σε €
5.265.683,32.
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12.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Πελάτες εσωτερικού

245.970,53

182.332,40

Πελάτες εξωτερικού

363.364,06

475.266,98

Σύνολο πελατών

609.334,59

657.599,38

Eπιταγές εισπρακτέες

135.220,48

87.817,75

(9.730,73)

-

734.824,34

745.417,13

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

2017
-

-

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση 7)

9.730,73

-

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

9.730,73

-

Από την 1 Ιανουαρίου 2018 υπήρξε τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε
αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορικές της
απαιτήσεις και κατ’ επέκταση στις χρηματοικονομικές της καταστάσεις.
Εντός της χρήσης 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην άσκηση ένδικων μέσων έναντι εμπορικής απαίτησης από πελάτη
της, σχηματίζοντας ισόποση πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.

13.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2018
Απαιτήσεις από το Δημόσιο

2017

286.147,13

231.290,98

Έξοδα επόμενων χρήσεων

14.322,58

34.328,24

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού

29.859,71

45.081,26

141.696,40

35.494,47

Λοιποί χρεώστες

1.268.110,17

1.266.885,18

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

(1.487.210,77)

(1.487.210,77)

252.925,22

125.869,36

Προκαταβολές σε προμηθευτές

Σύνολο

Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων παραμένει αμετάβλητη κατά τις χρήσεις 2018 και 2017 και αφορά σε
απομείωση επίδικης φορολογικής απαίτησης από το Δημόσιο ποσού € 231.290,98 και σε απομείωση απαίτησης από
Χρηματιστηριακή Εταιρεία του εξωτερικού ποσού € 1.255.919,79.
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Η Εταιρεία κατά το παρελθόν προχώρησε σε επένδυση σε μετοχές εταιρειών σε διεθνείς χρηματαγορές, μέσω δύο
αλλοδαπών χρηματιστηριακών εταιρειών. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν υφίστανται,
με αποτέλεσμα η ΙΝΟΜΑΚ να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον τους για κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, ενώ
έχει κινήσει τις διαδικασίες ώστε να προχωρήσει και σε αγωγές, με τις οποίες θα αξιώνει την επιστροφή των
καταβληθέντων ποσών. Το ποσό των χρεογράφων που αντιστοιχεί σε € 1.255.919,79 μεταφέρθηκε σε απαίτηση από
τις χρηματιστηριακές εταιρείες και σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Εναντίον της Εταιρείας έχουν καταλογιστεί πρόστιμα από το Υπουργείο Οικονομικών για ΦΠΑ, ΚΒΣ και Φόρο
Εισοδήματος. Το συνολικό ποσό του προστίμου ανέρχεται στο ποσό των € 918.814,84 και η Εταιρεία έχει σχηματίσει
πρόβλεψη έναντι μελλοντικών επιβαρύνσεων που αναμένεται να υπάρξουν από τη συγκεκριμένη φορολογική
υπόθεση για το σύνολο αυτού. Μέρος της συγκεκριμένης πρόβλεψης απομείωσε στο σύνολο της απαίτηση που
αφορούσε στη συγκεκριμένη υπόθεση, με το εναπομείναν ποσό των € 687.523,86 να εμφανίζεται στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο κονδύλι του Παθητικού «Λοιπές Προβλέψεις».

14.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018
Ταμείο

2017

4.069,44

9.868,31

Καταθέσεις όψεως

242.520,50

135.881,25

Σύνολο

246.589,94

145.749,56

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα
έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του
δεδουλευμένου και ανήλθαν για την Εταιρεία για το 2018 σε € 1.620,65 (2017: € 2.135,72) και περιλαμβάνονται στα
χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος.

15.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά τη σύσταση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε δρχ. 53.000.000, διαιρεμένο σε 5.300
ονομαστικές μετοχές αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.
Στη συνέχεια και με σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε διαδοχικά κατά
δρχ. 437.400.000 μέσω της καταβολής μετρητών και της κεφαλαιοποίησης κερδών, με την παράλληλη έκδοση του
αντίστοιχου αριθμού μετοχών.
Με την από 28η Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκε το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Από τη μετατροπή αυτή, λόγω
στρογγυλοποίησης της ονομαστικης αξίας της μετοχής προς τα άνω, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
από € 1.409.831,25, που ανέρχονταν αρχικά, σε € 1.409.974,00 και το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε €
1.409.974,00 διαιρεμένο σε 48.040 ανώνυμες μετοχές έκαστης ονομαστικής αξίας € 29,35.
Με την από την 9η Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 272.368,00 με την έκδοση 9.280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία.
Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε με μετρητά.
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Με την από την 6η Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 500.006,60 με την έκδοση 17.036 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία.
Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε με μετρητά.
Με την από την 4η Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.013.179,40 με την έκδοση 34.524 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε
μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε: α) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς
αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού € 279.224,66, β) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του αφορολόγητου
αποθεματικού του Ν.3220/04 που σχηματίστηκε κατά τη χρήση 2004 ποσού € 734.029,95 και γ) από την
κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού € 24,79.
Με την από την 30η Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.027.250,00 με την έκδοση 35.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε
μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε: α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων
ποσού € 461.298,93, β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού € 565.951,07.
Με την από την 30η Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 903.980,00 με την έκδοση 30.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία.
Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε: α) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής
ακινήτων ποσού € 649.871,53, β) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του αφορολόγητου αποθεματικού του
Ν.3220/04 ποσού € 253.755,19 και γ) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού €
353,28.
Με την από 16η Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 258.221,30 με την ακύρωση 8.798 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε
μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017 στο
ποσό € 4.768.553,20 διαιρούμενο σε 162.472 μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 κάθε μία.

16.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Τακτικό αποθεματικό

587.171,30

580.521,93

Σύνολο Αποθεματικών

587.171,30

580.521,93

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν
τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό
αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το
αποθεματικό αυτό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.

17.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται σε κάθε χρήση να διανείμουν σε μετρητά,
κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού
αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παράγραφο 1, του
άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με
πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται
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στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό
αυτό υποχρεούται η Ανώνυμη Εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με
έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις
των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 44α, του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, απαγορεύεται η
διανομή μερίσματος στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης είναι ή, μετά από τη
διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα
οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου
μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.
Εντός της χρήσης 2018 και κατόπιν διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν
μερίσματα κερδών παρελθοντικών χρήσεων (έως 2017), συνολικού ποσού € 307.905,89 (συμπεριλαμβανομένου
φόρου μερισμάτων).
Για την χρήση 2018 δεν προτάθηκε η διανομή μερίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η μη
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

18.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Προμηθευτές εσωτερικού

205.808,22

166.968,82

Προμηθευτές εξωτερικού

274.630,20

64.849,30

Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες

466.355,87

436.235,53

Σύνολο

946.794,29

668.053,65

19.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2018

2017

108.510,95

225.401,96

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες

28.743,75

2.407,21

Λοιποί φόροι & τέλη

81.194,91

63.099,42

5.159,77

9.421,40

Προκαταβολές πελατών

48.111,14

61.437,91

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

22.129,46

89.973,57

293.849,98

451.741,47

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Σύνολο
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20.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α)

Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το ελληνικό
κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του
στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά τη συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι
αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εργοδοτικές
εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ανήλθαν
σε € 452.096,59 και € 426.076,41 αντίστοιχα (Σημείωση 5).

β)

Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που
υπολογίζεται βάσει της αμοιβής του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της
λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι που παραιτούνται
ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση
συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα
σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα
αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο
χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.

Μια Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που
απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι
βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για την Εταιρεία έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2018
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος

2017

299.594,34

297.108,24

15.428,36

14.452,32

6.205,95

5.813,34

Κόστος διακανονονισμών

24.086,69

-

Παροχές πληρωθείσες εντός της χρήσης

(71.935,23)

(6.120,40)

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία

(49.247,50)

(11.659,16)

Παρούσα αξία υποχρέωσης τέλους χρήσης

224.132,61

299.594,34

15.428,36

14.452,32

6.205,95

5.813,34

24.086,69

-

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος τερματικών παροχών
Συνολική χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημείωση 5)

45.721,00

20.265,66

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία

(49.247,50)

(11.659,16)

(3.526,50)

8.606,50

Συνολική χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Καθαρή αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος

299.594,34

297.108,24

(3.526,50)

8.606,50

Πληρωθείσες παροχές

(71.935,23)

(6.120,40)

Καθαρή αξία υποχρέωσης στο τέλος χρήσης

224.132,61

299.594,34

Βασικές Υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,92%

1,97%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών

1,00%

1,00%
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Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για την Εταιρεία
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 εμφανίζεται κατωτέρω:
2018
Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση
2017
Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση

21.

Επιτόκιο Προεξόφλησης
0,5% αύξηση
(18.329,85)

Έτη συνταξιοδότησης

0,5% μείωση

2 έτη αύξηση

20.521,06

(9.666,60)

Επιτόκιο Προεξόφλησης
0,5% αύξηση
(24.501,20)

2 έτη μείωση
8.753,35

Έτη συνταξιοδότησης

0,5% μείωση

2 έτη αύξηση

27.430,16

(12.921,19)

2 έτη μείωση
11.700,46

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2018 και 2017 αναλύονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2018

2017

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

263.932,57

189.507,05

Σύνολο

263.932,57

189.507,05

22.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια
της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς
υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση της
Εταιρείας και στα αποτελέσματα αυτής. Συγκεκριμένα και αναφορικά με τις δύο εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που
αναλύονται στην παράγραφο «Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις» η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων για τις απαιτήσεις που διεκδικεί και πρόβλεψη έναντι μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων για τα
ποσά που της έχουν καταλογιστεί σε πρώτο βαθμό.
Δεσμεύσεις:
Ενοίκια: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες μίσθωσης, εκ των οποίων να προκύπτουν μελλοντικές
υποχρεώσεις σημαντικής αξίας.
Εγγυήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει εκδόσει οποιουδήποτε τύπου εγγυητικές επιστολές προς τρίτους.

Σελίδα 43 από 48

INOMAK Α.Β.Ε.E.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

23.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοοικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων
από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως
αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοοικονομικής θέσης.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του
κατάλληλου ύψους ρευστών διαθεσίμων. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση
πιθανών αναγκών ρευστότητας.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου
2018 και 2017 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ποσά χρήσης 2018

Άμεσα καταβλητέα

Λιγότερο από 6 μήνες 6-12 μήνες 2 με 5 έτη

>5 έτη

Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

757.030,15

472.737,70

10.803,12

-

-

1.240.570,97

Σύνολο

757.030,15

472.737,70

10.803,12

-

-

1.240.570,97

Λιγότερο από 6 μήνες 6-12 μήνες 2 με 5 έτη

>5 έτη

Ποσά χρήσης 2017

Άμεσα καταβλητέα

Σύνολο

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

422.487,55

697.307,57

-

-

-

1.119.795,12

Σύνολο

422.487,55

697.307,57

-

-

-

1.119.795,12
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24.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΠΧΑ

Για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ, οι Χρηματοικονομικές Καταστάσεις με
βάση τα προγενέστερα δημοσιευμένα Ελληνικά Πρότυπα προσαρμόστηκαν κατάλληλα.
Η συμφωνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 έχει ως ακολούθως:
Σημ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1

2
3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές προβλέψεις
2
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές Υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΠ
31.12.2017

Ανακατατάξεις /
Προσαρμογές
Αναταξινομήσεις

ΔΠΧΑ
31.12.2017

3.693.016,18
176.327,00
3.869.343,18

(3.185,12)
3.185,12
-

3.076.291,30
745.417,13
353.660,79
1.305.543,14
145.749,56
5.626.661,92
9.496.005,10

(3.932,42)
3.072.358,88
745.417,13
3.499,55
(231.290,98) 125.869,36
- (1.255.919,80)
49.623,34
145.749,56
(432,87) (1.487.210,78) 4.139.018,27
(432,87) (1.477.712,15) 8.017.860,08

4.768.553,20
580.521,93
2.632.680,78
7.981.755,91

-

299.594,34
299.594,34

-

668.488,52
157.591,03
94.426,86
68.746,48
225.401,96
1.214.654,85
1.514.249,19
9.496.005,10

- 3.689.831,06
3.185,12
9.498,63
9.498,63
176.327,00
9.498,63 3.878.841,81

- 4.768.553,20
580.521,93
(2.165.236,00) 467.444,78
(2.165.236,00) 5.816.519,91
687.523,85
687.523,85

687.523,85
299.594,34
987.118,19

(434,87)
668.053,65
294.150,44
451.741,47
94.426,86
(68.746,48)
(225.401,96)
(432,87)
- 1.214.221,98
(432,87)
687.523,85 2.201.340,17
(432,87) (1.477.712,15) 8.017.860,08

1: Καταχώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος
2: Αναγνώριση πρόβλεψης επί μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων (εκκρεμών επίδικων υποθέσεων)
3: Αναγνώριση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
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ΕΛΠ
31.12.2017
Έσοδα

Ανακατατάξεις /
Αναταξινομήσεις

Προσαρμογές

-

-

8.272.723,34

8.272.723,34

ΔΠΧΑ
31.12.2017

Κόστος πωληθέντων

(7.023.237,27)

(25.077,98)

21.896,96

(7.026.418,29)

Μικτό κέρδος

1.249.486,07

(25.077,98)

21.896,96

1.246.305,05

Έξοδα διοίκησης

(747.293,56)

31.936,91

-

(715.356,65)

Έξοδα διάθεσης

(383.904,18)

(6.988,67)

7.760,55

(383.132,30)

97.235,46

5.181,82

67.810,71

170.227,99

5.181,82

(5.181,82)

-

-

Λοιπά συνήθη έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη

(16.588,35)

(32.881,13)

-

(49.469,48)

204.117,26

(33.010,87)

97.468,22

268.574,61

Χρηματοοικονομικά έσοδα

2.135,72

-

-

2.135,72

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(141.088,76)

33.010,87

102.389,22

(5.688,67)

Κέρδη χρήσεως προ φόρων

65.164,22

-

199.857,44

265.021,66

Φόρος εισοδήματος

(94.426,86)

-

8.468,92

(85.957,94)

Καθαρά κέρδη χρήσεως

(29.262,64)

-

208.326,36

179.063,72

Οι προσαρμογές που διενεργήθηκαν στα ΔΠΧΑ συνολικού ποσού Ευρώ 208.326,37, αναλύονται ως εξής:
Περιγραφή

Ποσό

Aντιλογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού με χρήση αναλογιστικής μελέτης με βάση το ΔΛΠ 19
Αντιλογισμός αποτίμησης χρεογράφου λόγω απομείωσης του, κατόπιν μεταγενέστρης πληροφόρησης
Kαταχώρηση αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος

29.657,51
170.199,93
8.468,92
208.326,36

Ίδια κεφάλαια Έναρξης Χρήσης, (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) με
βάση τα ΕΛΠ
Προσαρμογές για:
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού με βάση το ΔΛΠ 19
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προσαρμογών
Ίδια κεφάλαια Έναρξης Χρήσης, (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) με
βάση τα ΔΠΧΑ

7.981.755,91

8.048.665,61

9.498,64
(2.174.734,64)
(2.165.236,01)

4.410,86
(41.316,67)
(2.344.934,56)
(2.381.840,37)

5.816.519,91

5.666.825,24
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25. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2018 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Κορωπί, 30 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χανδρινός Σ. Πέτρος
Α.Δ.Τ. Χ 168265

Μπαρμπαρήγος Παναγιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 678382

Ο Προϊστάμενος
του Λογιστηρίου

Βουρνά Ελένη
Α.Δ.Τ. ΑΕ 599724
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ. 94155/ Α΄ ΤΑΞΗΣ
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INOMAK Α.Β.Ε.E.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η
Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.inomak.com
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