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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 17

Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουμε προς έγκριση για την κλειόμενη
χρήση (01/01/2017 -31/12/2017) την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίσθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43α και 107Α και του άρθρου 43ββ του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν.3556/2007.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 και
την αναφορά των σημαντικών γεγονότων, τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2017 όσο και μετά τη λήξη αυτής,
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της. Επίσης εμπεριέχει την ανάλυση των κυριότερων κινδύνων -αβεβαιοτήτων,
τις προοπτικές εξέλιξης, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, τα βασικά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
επίδοσης, τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης, καθώς και την παράθεση των συναλλαγών με
συνδεδεμένα μέρη. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τον Όμιλο όσο και τη Μητρική Εταιρία ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και βασικές αξίες
Η Εταιρεία «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο διακριτικό τίτλο « ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ»
είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με αριθμό '005793701000 (Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
56904/04/Β/04/94, ιδρύθηκε το 2004 και έχει έδρα στο Κορωπί Αττικής.
Σήμερα ο Όμιλος ΜΟΥΧΑΛΗ δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο καπνοβιομηχανικών προϊόντων ,
προϊόντων Jacobs ,ειδών ζαχαρωδών-κάβας, στην παροχή υπηρεσιών από πώληση κωδικών ανανέωσης
χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας , στη παροχή υπηρεσιών logistics , στο λιανεμπόριο ειδών
περιπτέρου , σε υπηρεσίες Διαφήμισης και σε υπηρεσίες franchise περιπτέρων και καταστημάτων μικρής
Λιανικής (Kiosky’s One Stop All).
Ως αποκλειστικές συνεργασίες του Ομίλου Μούχαλη είναι η αποκλειστική διανομή και εμπορία προϊόντων
Phillip Morris, Jacobs, Chipita , Unilever και οι υπηρεσίες αποκλειστικές διανομής με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΧΕΙΑ και Ι.Ο.Ν.
Ο Όμιλος ΜΟΥΧΑΛΗ είναι από τις πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές εμπορικές επιχειρήσεις της μικρής
λιανικής με εφαρμογή νέων τεχνολογιών παρακολούθησης των πωλήσεων, με δυνατότητα λύσεων των
καθημερινών αναγκών πελατών, με εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πρακτική στην ασφάλεια των εργαζομένων.
Η εμπειρία, η γνώση, η κατάρτιση και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ποιότητας, είναι τα στοιχεία που
καθορίζουν τις υψηλές προδιαγραφές των σημείων λιανικής πώλησης της εταιρείας.
Η χρήση που έληξε στις 31/12/2017είναι η 13η που λειτούργησε η «ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.» ως επικεφαλής
εταιρία του Ομίλου. Οι εταιρίες που μετέχουν στην ενοποίηση καθώς και τα ποσοστά της εταιρείας σε αυτές είναι
τα ακόλουθα
Έδρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ποσοστό %

«ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ »

Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Ολική

Μητρική

«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»

Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Ολική

99,9900%

«ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΕ»

Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Ολική

98,9918%

Επωνυμία
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Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017είναι οι 3ες Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) μεβάση τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά.

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που
προέρχονται από τους μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό
απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως μία φορά το μήνα και τηρούνται πρακτικά όπως και στη
Γενική Συνέλευση.
Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος και ο
Αντιπρόεδρος, αποτελούν την Επιτροπή Διαχείρισης της εταιρείας, της οποίας διαχειρίζονται τα θέματα σε
καθημερινή βάση. Η Επιτροπή Διαχείρισης, συνέρχεται σχεδόν καθημερινά για λειτουργικά ζητήματα, χωρίς να
τηρούνται πρακτικά.
Σε κάθε μέλος του ΔΣ, έχουν ανατεθεί, από τη συγκρότησή του με ειδική απόφαση, συγκεκριμένες
εποπτικές αρμοδιότητες της λειτουργίας της εταιρείας, καθώς επίσης και πρόσθετα περιστασιακά εταιρικά θέματα,
εφόσον το επιβάλουν οι συνθήκες.
Εκτός από τις διατάξεις του καταστατικού, και συμπληρωματικά με αυτό, τη λειτουργία της εταιρείας, διέπει
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας των υπαλλήλων, τον
τρόπο κατανομής των μελών της στις ομάδες εργασίας, τις αμοιβές των μελών και του ποσού που διατίθεται για
την επιβράβευση της εργατικότητάς τους, της φιλομάθειας, της παραγωγικότητας και του επαγγελματισμού τους
καθώς και τα της μετακίνησης εκτός έδρας. Η εφαρμογή του ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

3. Απολογισμός-Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση του ομίλου και της εταιρείας για τη
χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Η Ελληνική Οικονομία κατά τη διάρκεια του έτους εξακολούθησε να παρουσιάζει τα δομικά προβλήματα
των τελευταίων ετών, ήτοι το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, τη μειωμένη ρευστότητα
ιδιωτών και επιχειρήσεων, τις μειωμένες επενδύσεις και την αυξημένη αβεβαιότητα. Εντός του συγκεκριμένου
περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΜΟΥΧΑΛΗ κατάφερε να επιδείξει αύξηση των πωλήσεων του, βελτίωση των
περιθωρίων κερδοφορίας του και ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του.
Κατά το 2017 η εταιρεία εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,7% και ο όμιλος κατά 2,8% σε
σχέση με το 2016. Η μείωση των πωλήσεων των καπνικών στη Μητρική Εταιρεία κατά 3,4% ήτοι 8 εκατ.ευρώ
εξαιτίας της αύξησης των φόρων καπνού και της μείωσης της κατανάλωσης αντισταθμίστηκε κατά πολύ από την
ανάπτυξη του νέων προϊόντων καπνού Iqos και Heets αντίστοιχων πωλήσεων 15 εκατ.ευρώ . Σε επίπεδο ομίλου
η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας IQOS .
Κατά το 2017 η εταιρεία εμφάνισε αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 0,6% και ο όμιλος κατά 22,1% σε
σχέση με το 2016. Η μεγάλη αύξηση των μεικτών κερδών στον Όμιλο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
πωλήσεων των νέων προϊόντων Iqos που προήλθαν από την ίδρυση 5 νέων σημείων IQOS (4 εκατ.ευρώ) και τις
πωλήσεις εξωτερικών πωλητών (2,2 εκατ.ευρώ) και την αύξηση πωλήσεων των υφιστάμενων ιδιόκτητων σημείων
(3 εκατ.ευρώ).
Κατά το 2017 τα Λοιπά Έσοδα του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 77% σε σχέση με το 2016 κυρίως
λόγω της αύξησης εσόδων από παροχή υπηρεσιών προς τις βιομηχανίες για τη λήψη εμπορικών παροχών στη
δραστηριότητα Ζαχαρώδη-Κάβα. Τα Λοιπά Έσοδα της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα κατά 54% σε σχέση με
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το 2016 λόγω μείωση των εσόδων διοικητικών υπηρεσιών από θυγατρικές εταιρείες.
Κατά το 2017 οι Λειτουργικές Δαπάνες του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 18,9% σε σχέση με το
2016 κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέας δραστηριότητας IQOS (Νέα καταστήματα IQOS και Εξωτερικοί πωλητές
λιανικής πώλησης στην ΙΝΚΑΤ). Οι Λειτουργικές Δαπάνες της μητρικής εμφανίζονται μειωμένες κατά 2% λόγω
αναδιοργάνωσης των εξόδων και καλύτερης κατανομής στις δραστηριότητες.
Κατά το 2017 τα Κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα
κατά 30,8% σε σχέση με το 2016 λόγω της προαναφερόμενης ανάπτυξης της δραστηριότητας IQOS. Τα Κέρδη
προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένα οριακά κατά 0,9%.
Κατά το 2017 τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα του Ομίλου ,κυρίως λόγω της μητρικής, εμφανίζονται αυξημένα
κατά 9% σε σχέση με το 2016 λόγω αύξησης του δανεισμού κατά 3,3 εκατ για επενδυτικούς σκοπούς ως προς
την ένταξη νέων δραστηριοτήτων στο 2018.
Κατά το 2017 τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 119,6% και της Εταιρείας
εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2016 λόγων των προαναφερθέντων γεγονότων.
Ομοίως και τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 167,3% και της Εταιρείας
μειωμένα κατά 8,3% σε σχέση με το 2016.

Τα βασικότερα στοιχεία που προκύπτουν από την Κατάσταση Χρηματοικονομικής Θέσης του Ομίλου έχουν
ως ακολούθως:
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε
6.924χιλ ευρώ έναντι 7.408χιλ ευρώ την 31/12/2016 και της Εταιρείας σε 2.605χιλ.έναντι 2.768χιλ στις
αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Η αναπόσβεστη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε
1.771χιλ ευρώ έναντι 1.947χιλ ευρώ την 31/12/2016 και της Εταιρείας σε 351χιλ.έναντι 407 χιλ στις αντίστοιχες
χρονικές περιόδους.
Τα Ιδία Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 5.059χιλ ευρώ έναντι 4.667χιλ ευρώ την
31/12/2016 και της Εταιρείας σε 5.385χιλ.έναντι 5.266 χιλ στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Οι Συνολικές Υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 33.859χιλ ευρώ έναντι 32.004
χιλ ευρώ την 31/12/2016 και της Εταιρείας σε 22.573χιλ.έναντι 21.664 χιλ στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 9.127χιλ
ευρώ έναντι 6.084 χιλ ευρώ την 31/12/2016 και της Εταιρείας σε 5.826χιλ.έναντι 4.084 χιλ στις αντίστοιχες
χρονικές περιόδους.
Τέλος οι Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 5.392
χιλ ευρώ έναντι 5.178 χιλ ευρώ την 31/12/2016 και της Εταιρείας σε 4.054χιλ.έναντι 4.269 χιλ στις αντίστοιχες
χρονικές περιόδους.

Από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31/12/2017 και 31/12/2016
προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για τον Όμιλο και την Εταιρεία

Αριθμοδείκτες
Οικονομικής Διάρθρωσης
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας
EBITDA / Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις
Λειτουργικά έξοδα / Κύκλο Εργασιών
Κέρδη μετά φόρων / Πωλήσεις
Κέρδη μετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια / ίδια Κεφάλαια
Κέρδη μετά φόρων /Αριθμό μετοχών
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

31/12/2017
1,64%
7,01%
6,01%
0,40%
22,29%
6,76
0,97
7,12
55,31

β. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια /Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017 31/12/2016
56,96%
51,84%
14,79%
14,46%
87,00%
87,27%
29,89%
26,21%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

γ. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Μέρες Κάλυψης Αποθεμάτων (Αποθέματα * Ημέρες) / Κόστος
Πωληθέντων
Μέση Περίοδος Πληρωμών Προμηθευτών (Υποχρεώσεις *
Ημέρες) / Κόστος Πωληθέντων
Μέση Περίοδος Εισπράξεως Απαιτήσεων (Απαιτήσεις * Ημέρες)
/ Πωλήσεις
Λειτουργικός κύκλος (Ημέρες Αποθεμάτων + Ημέρες είσπραξης
Απαιτήσεων)
Ημέρες:

31/12/2016
1,29%
5,90%
5,20%
0,15%
9,02%
6,91
0,36
7,35
58,22

31/12/2017
0,98%
2,82%
2,05%
0,23%
10,06%
4,19
0,47
8,30
43,11

31/12/2016
1,00%
2,82%
2,10%
0,26%
11,22%
4,11
0,51
8,56
43,76

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017 31/12/2016
51,26%
48,45%
23,86%
24,31%
80,74%
80,44%
39,52%
37,94%

0,92

0,75

0,87

0,75

0,68

0,57

0,72

0,67

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017 31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017 31/12/2016

8,02

6,51

3,91

2,19

22,65

25,76

18,54

19,46

9,17

8,94

9,77

9,91

17,19
365

15,45

13,68

12,11

4. Σημαντικότερα γεγονότα
α) Σημαντικότερα γεγονότα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017
Σε επίπεδο Ομίλου έγιναν οι παρακάτω επιχειρηματικές-επενδυτικές κινήσεις:
-Για τη μητρική εταιρεία ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε


01/12/2017
Έναρξη συνεργασίας με UNILEVER HELLAS Α.Ε για την εμπορία και αποκλειστική
διανομή προϊόντων παγωτού στην Αττική.

-Για τη θυγατρική εταιρεία ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
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11/10/2017
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό όρων έκδοσης εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου μετατρέψιμου - ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου τεσσάρων εκατομμυρίων
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.400.000,00€) και για λήψη απόφασης για την εξαγορά 2.000
μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ».
12/10/2017
Υπογραφή σύμβασης επένδυσης με την έκδοση εμπράγματος εξασφαλισμένου
μετατρέψιμου-ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4.400.000€ (τεσσάρων εκατομμυρίων
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ).

-Για τη θυγατρική εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε












19/01/2017
Διακοπή λειτουργίας ιδιόκτητου σημείου ΜΑΡΟΥΣΙ 2
01/03/2017
Έναρξη δραστηριότητας πώλησης Iqos από εξωτερικούς πωλητές
30/03/2017
Έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου σημείου ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2
06/04/2017
Διακοπή λειτουργίας ιδιόκτητου σημείου ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
19/04/2017
Έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου Iqos Store Πειραιά
14/06/2017
Έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου Iqos Store Γλυφάδα
10/07/2017
Έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου Iqos Store Κηφισιά
07/08/2017
Έναρξη λειτουργίας νέου ιδιόκτητου Iqos Store Ν.Σμύρνη
10/10/2017
Συνεδρίαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την απόφαση τροποποίησης των όρων
του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
19/10/2017
Διακοπή ιδιόκτητων σημείων Carefour Ν.Ιωνίας κ Αλίμου
20/10/2017
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για απόφαση πιστοποίησης αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ κατά 2εκατομμύρια ευρώ από μετατροπή ομολογιακού δανείου.

Τέλος το ύψος των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά το 2017 ανέρχεται
σε 406χιλ έναντι 1.494χιλ το 2016 και η Εταιρεία 65χιλ το 2017 έναντι 21χιλ το 2016.

Β) Σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.
Δεν υπήρξαν γεγονότα που να χρήζουν ιδιαίτερης γνωστοποίησης.

5. Προοπτικές-Εξέλιξη δραστηριοτήτων-Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρείας θα είναι στην τρέχουσα χρήση πολύ καλύτερη από την
προηγούμενη. Το 2018 αναμένεται να συνεχιστεί σε πορεία μεγάλης ανάπτυξης. Στόχος της εταιρείας και του
ομίλου για το 2018 είναι να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία παράλληλα με την λειτουργική αναδιοργάνωση
των δραστηριοτήτων της με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της και τον εκσυγχρονισμό των
οργανωτικών της δομών εκμεταλλευόμενη τη πολυετή εμπειρία της στην εμπορία και διακίνηση στο χώρο της
μικρής λιανικής καθώς και την ηγετική της θέση στην αγορά.
Η στρατηγική μας για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας έχει τους παρακάτω τρεις βασικούς
στόχους:
1. Η διαχείριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά που δραστηριοποιείται με στόχο την
μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία.
2. Τη διεύρυνση του πελατολογίου των καπνικών και της πώλησης υπηρεσιών χρόνου κινητής τηλεφωνίας
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με γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης των προηγουμένων ετών και αξιοποίηση της παραγωγικής
δυναμικότητας της εταιρείας.
3. Την περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέα προϊόντα και κανάλια
διανομής. Ήδη από 01/12/2017 όπως προαναφερθήκαμε ξεκίνησε νέα συνεργασία με τη UNILEVER
HELLAS για την εμπορία και αποκλειστική διανομή προϊόντων παγωτού στην Αττική.
4. Την αύξηση της μέσης αξίας πωλήσεων ανα σημείο και την αύξηση των πωλήσεων ειδών καπνιστού
(IQOS) μέσα από τα εξειδικευμένα ιδιόκτητα καταστήματα.
5. Την ανάπτυξη της αλυσίδας Kioskys μέσω της αύξησης των νέων μελών και την ανάπτυξη της
δραστηριότητας Franchize στα καταστήματα Kioskys One Stop All.
6. Η στρατηγική για την επόμενη διετία θα είναι ενισχυτική για την υπάρχουσα και θα περιλαμβάνει είσοδο
της εταιρείας μέσω τεχνολογίας στην κατανάλωση στο γραφείο και την οικία.

Κίνδυνοι

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των παρεχόμενων εμπορευμάτων και υπηρεσιών της
λόγω της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η καλή διαχείριση των διαθεσίμων, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή
συναλλαγών εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της. Οι
σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των
χρεών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεν υπάρχει
σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές τις απαιτήσεις.
7. Εργασιακά θέματα
Στην εταιρεία σε επίπεδο ομίλου απασχολούνταν την 31/12/17 328 άτομα και σε επίπεδο Εταιρίας 106
άτομα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 απασχολούνταν 289 άτομα σε επίπεδο ομίλου και σε επίπεδο
Εταιρίας 106 άτομα.
Ο Όμιλος Μούχαλη έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη
διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και
νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι
υποχρεώσεις του. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
> ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πρόγραμμα πρόσληψης ελεγκτικού προσωπικού)
Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα
επαγγελματικής εξέλιξης.
Τουλάχιστον μία φορά το έτος, ζητείται από τα τμήματα να εκτιμήσουν, με βάση τις αναληφθείσες ή

Σελίδα | 8

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

αναμενόμενες εργασίες, τις ανάγκες τους για προσωπικό.
Η ανωτέρω αρχή απασχόλησης δεν είναι τυχαία, αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση της επάρκειας του
προσωπικού και την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας του έργου, αλλά και την αξιοποίηση του τοπικού
επιστημονικού προσωπικού, των περιφερειών που λειτουργούν τα υποκαταστήματά μας.
> ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα μέλη της εταιρείας, αξιολογούνται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας (απόδοση, επίδοση,
φιλομάθεια, εργατικότητα, συμπεριφορά κ.λπ.), με φύλλα ποιότητας που συντάσσονται για το σκοπό
αυτό, σύμφωνα με τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης.
8. Περιβαλλοντικά θέματα
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά
έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί
πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.

Κορωπί 08 Μαΐου 2018
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Π Μούχαλης

Η παρούσα αποτελούμενη από -7- σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην από 10/05/2018 έκθεση μου για
τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Κορωπί 10/05/2018

Ιωάννης Ε. Παπαγιαννόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16581
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Α2. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 N. 3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:



Γεώργιος Π. Μούχαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Σολωμός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής

Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε, οι
συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017 (από 1η Ιανουαρίου
2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή την οικονομική θέση της εταιρείας και της
θυγατρικής της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές ροές τους,
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κορωπί, 08 Μαΐου 2018
Οι εκπρόσωποι του ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

_________________
Γεώργιος Π. Μούχαλης
ΑΔΤ ΑΚ 616296

_________________
Παναγιώτης Ι.Σολωμός
ΑΔΤ ΑΖ 525639

Σελίδα | 10

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου
2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος)
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους 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 για γνώμη με επιφύλαξη
Στο λογαριασμό «Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού και απαιτήσεις», απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών
της Τραπέζης Αττικής και Τραπέζης Πειραιώς εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εύλογη αξία των μετοχών
αυτών κατά την 31.12.2017 ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 276.652,50 και είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως
τους κατά το ποσό ευρώ 1.850.838,77. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση της αξίας αυτών των μετοχών, για την
προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.850.838,77, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια
να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
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 παράγραφο
της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της 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 εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών 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 γνώμη με επιφύλαξη.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
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
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το
να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 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 οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.
 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές
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και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των
οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την
εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ελεγκτική μας γνώμη.
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 των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες [εταιρικές και ενοποιημένες] οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Κορωπί 10/05/2018

Ιωάννης Ε. Παπαγιαννόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16581
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για την χρήση από
1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017
σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Εταιρείας
«ΜΟΥΧΑΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» την 8η Μαΐου 2018.
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

Αγ. Μαρίνας 26, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής
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Γεώργιος Π. Μούχαλης
ΑΔΤ ΑΚ 616296

_________________
Παναγιώτης Ι.Σολωμός
ΑΔΤ ΑΖ 525639
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 22 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Σημ.

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοπ οιήσεις

6

6.924.210,20

7.408.038,71

2.605.120,91

2.768.161,42

Υπ εραξία

7

6.986.106,30

6.986.106,30

-

-

Λοιπ ά άυλα π εριουσιακά στοιχεία

8

1.771.207,19

1.947.395,43

351.453,74

407.611,80

Συμμετοχές σε λοιπ ές και θυγατρικές εταιρείες

9

32.100,00

32.100,00

10.407.000,00

10.407.000,00

10

458.983,71

399.098,17

31.698,32

36.619,64

27.2

578.908,24

887.645,97

232.087,63

263.713,28

16.751.515,64

17.660.384,58

13.627.360,60

13.883.106,14

Λοιπ ά μη κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απ αιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφ ορούντος ενεργητικού
Κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Απ οθέματα

11

5.657.964,71

4.519.833,98

2.416.192,52

1.345.988,76

Απ αιτήσεις απ ό π ελάτες

12

6.956.999,26

6.602.433,81

6.216.365,61

6.260.477,63

Λοιπ ά κυκλοφορούντα π εριουσιακά στοιχεία

13

6.022.790,56

4.640.800,64

3.424.365,17

3.005.495,51

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

14

3.529.600,71

3.249.274,96

2.274.643,06

2.435.637,20

Σύνολο κυκλοφ ορούντος ενεργητικού

22.167.355,24

19.012.343,39

14.331.566,36

13.047.599,10

Σύνολο ενεργητικού

38.918.870,88

36.672.727,96

27.958.926,96

26.930.705,24

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφ άλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

15

3.450.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

Λοιπ ά απ οθεματικά

16

619.960,93

584.960,93

619.960,93

584.960,93

Απ οτελέσματα εις νέο

17

937.460,40

593.461,22

1.315.610,95

1.231.643,75

5.007.421,33

4.628.422,15

5.385.571,88

5.266.604,68

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

52.410,15

39.417,43

-

-

Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων

5.059.831,49

4.667.839,58

5.385.571,88

5.266.604,68

Ίδια Κεφ άλαια που αναλογούν σε μετόχους
μητρικής

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υπ οχρεώσεις π αροχών π ροσωπ ικού λόγω
εξόδου απ ό την υπ ηρεσία

18

600.278,26

547.679,50

210.784,16

201.675,49

Μακροπ ρόθεσμα δάνεια

19

9.127.558,49

6.084.465,38

5.826.302,49

4.084.465,38

29.400,00

4.400,00

1.400,00

1.400,00

9.757.236,75

6.636.544,88

6.038.486,65

4.287.540,87

15.977.133,79

17.898.415,31

11.459.472,60

11.939.403,82

297.393,44

447.012,88

280.921,79

328.542,49

4.890.935,43

4.797.724,59

3.552.183,56

3.888.939,92

Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις

20

Τρέχουσες φορολογικές υπ οχρεώσεις

27.1

Βραχυπ ρόθεσμα δάνεια

19

Βραχυπ ρόθεσμο μέρος μακροπ ρόθεσμων δανείων 19

501.935,00

380.836,95

501.935,00

380.836,95

2.434.404,99

1.844.353,78

740.355,48

838.836,51

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

24.101.802,65

25.368.343,51

16.534.868,43

17.376.559,69

Σύνολο υποχρεώσεων

33.859.039,40

32.004.888,39

22.573.355,08

21.664.100,56

Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων και υποχρεώσεων

38.918.870,88

36.672.727,96

27.958.926,96

26.930.705,24

Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Σημ.

1/1 - 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2016

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Κύκλος εργασιών

22

276.937.677,30

269.463.781,72

232.147.079,27

230.476.129,72

Κόστος π ωλήσεων

23

(257.516.013,20)

(253.559.125,87)

(225.611.302,61)

(223.979.066,74)

19.421.664,10

15.904.655,85

6.535.776,66

6.497.062,98

208.200,01

380.668,74

Μικτά κέρδη
Λοιπ ά έσοδα

24

Έξοδα διοίκησης

23

(3.838.673,28)

(3.067.879,39)

(1.083.304,56)

(1.103.699,53)

Έξοδα διάθεσης

23

(12.543.179,72)

(10.629.370,67)

(3.659.159,09)

(3.706.779,99)

Λοιπ ά έξοδα

25

(264.482,71)

(305.872,70)

(9.391,55)

(36.849,35)

3.222.212,85

2.153.887,77

1.992.121,47

2.030.402,85

Κέρδη/(ζημίες) προ φ όρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

446.884,46

252.354,68

Χρηματοοικονομικά έσοδα

26

362,76

706,76

301,64

610,97

Χρηματοοικονομικά έξοδα

26

(1.500.196,53)

(1.370.290,00)

(1.137.908,47)

(1.087.457,14)

(1.499.833,77)

(1.369.583,24)

(1.137.606,83)

(1.086.846,17)

1.722.379,08

784.304,53

854.514,64

943.556,68

(606.131,17)

(366.755,67)

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ φ όρων
Φόροι Εισοδήματος

27.3

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φ όρους

(312.547,44)

(352.787,02)

417.548,86

541.967,20

590.769,66

1.112.616,76

410.872,85

541.967,20

590.769,66

3.631,16

6.676,01

0,00

0,00

1.116.247,91

417.548,86

541.967,20

590.769,66

417.548,86

541.967,20

590.769,66

1.150.000,00

1.150.000,00

1.116.247,91

Τα καθαρά κέρδη/(ζημίες) αναλογούν σε:
Μετόχους της εταιρείας

28

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα/(ζημίες) μετά από φ όρους
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών

1.116.247,91
28

1.150.000,00

1.150.000,00

0,97

0,36

0,47

0,51

0,00

0,00

423.000,00

1.183.000,00

0,00

0,00

0,37

1,03

EBITDA

4.540.674,85

3.471.944,24

2.276.963,67

2.297.086,28

EBIT

3.222.212,85

2.153.887,77

1.992.121,47

2.030.402,85

Πλέον: Απ οσβέσεις χρήσης / π εριόδου

1.053.979,29

1.012.183,77

284.842,20

266.683,43

Πλέον: Χρηματοκοικονομικά έξοδα

1.500.196,53

1.370.290,00

1.137.908,47

1.087.457,14

Μείον: Χρηματοκοικονομικά έσοδα

(362,76)

(706,76)

(301,64)

(610,97)

2.553.813,06

2.381.767,01

1.422.449,03

1.353.529,60

EBITDA %

1,64%

1,29%

0,98%

1,00%

EBIT %

1,16%

0,80%

0,86%

0,88%

% Μικτού επί πωλήσεων

7,01%

5,90%

2,82%

2,82%

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά σταθμισμένη μετοχή σε €
Προτεινόμενο μέρισμα (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή

29

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 22 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017

Ποσά σε €

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπά
αποθεματικά
(σημ. 16)

Μετοχικό
κεφ άλαιο
(σημ. 15)

Αποτελέσματα Ίδια Κεφ άλαια
εις νέο
που αναλογούν
(σημ. 17)
σε μετόχους

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων
κεφ αλαίων

Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

3.450.000,00

559.960,93

1.374.444,47

5.384.405,40

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά απ ό φόρους

-

-

417.548,86

417.548,86

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) για τη
χρήση

-

-

417.548,86

417.548,86

Καθαρό εισόδημα π ου αναγνωρίστηκε απ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια

-

-

-

-

-

Μερίσματα π ληρωθέντα

-

-

(1.183.000,00)

(1.183.000,00)

(1.183.000,00)

Μεταφορά σε απ οθεματικά

-

25.000,00

(25.000,00)

-

-

Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο κεφάλαιο

48.885,31

5.433.290,71
417.548,86

-

417.548,86

-

2.791,88

2.791,88

(2.791,88)

-

Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο απ οτέλεσμα

-

-

6.676,01

6.676,01

(6.676,01)

-

Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες

-

25.000,00

(1.198.532,11)

(1.173.532,11)

(9.467,89)

(1.183.000,00)

3.450.000,00

584.960,93

593.461,21

4.628.422,14

39.417,43

4.667.839,57

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφ άλαιο
(σημ. 15)

Λοιπά
αποθεματικά
(σημ. 16)

Αποτελέσματα Ίδια Κεφ άλαια
εις νέο
που αναλογούν
(σημ. 17)
σε μετόχους

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων
κεφ αλαίων

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/12/2017
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

3.450.000,00

584.960,93

593.461,21

4.628.422,14

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά απ ό φόρους

-

-

1.116.247,91

1.116.247,91

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) για τη χρήση

-

-

1.116.247,91

1.116.247,91

Διαφορές ενοπ οίησης

-

-

(301.256,00)

(301.256,00)

(301.256,00)

Μερίσματα π ληρωθέντα

-

-

(423.000,00)

(423.000,00)

(423.000,00)

Μεταφορά σε απ οθεματικά

-

35.000,00

(35.000,00)

-

-

(9.361,57)

(9.361,57)

9.361,57

(0,00)

Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο απ οτέλεσμα

-

-

(3.631,16)

(3.631,16)

3.631,16

-

Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες

-

35.000,00

(772.248,73)

(737.248,73)

12.992,73

(724.256,00)

3.450.000,00

559.960,93

937.460,40

5.007.421,33

52.410,15

5.059.831,49

Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017
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39.417,43

4.667.839,57
1.116.247,91

-

1.116.247,91

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (συνέχεια)
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφ άλαιο
(σημ. 15)

Ίδια Κεφ άλαια
Αποτελέσματα που αναλογούν
εις νέο
σε μετόχους
(σημ. 17)
μητρικής

Λοιπά
αποθεματικά
(σημ. 16)

Σύνολο ιδίων
κεφ αλαίων

Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

3.450.000,00

559.960,93

1.848.874,09

5.858.835,02

5.858.835,02

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά απ ό φόρους

-

-

590.769,66

590.769,66

590.769,66

Λοιπ ά συνολικά εισοδήματα χρήσης

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) για τη χρήση

-

-

590.769,66

590.769,66

590.769,66

Απ οθεματικό υιοθέτησης ΔΠΧΠ

-

-

-

-

-

Μερίσματα π ληρωθέντα

-

-

(1.183.000,00)

(1.183.000,00)

(1.183.000,00)

Μεταφορά σε απ οθεματικά

-

25.000,00

(25.000,00)

-

-

-

25.000,00

(1.208.000,00)

(1.183.000,00)

(1.183.000,00)

3.450.000,00

584.960,93

1.231.643,75

5.266.604,68

5.266.604,68

Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφ άλαιο
(σημ. 15)

Ίδια Κεφ άλαια
Αποτελέσματα που αναλογούν
εις νέο
σε μετόχους
(σημ. 17)
μητρικής

Λοιπά
αποθεματικά
(σημ. 16)

Σύνολο ιδίων
κεφ αλαίων

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/12/2017
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

3.450.000,00

584.960,93

1.231.643,75

5.266.604,68

5.266.604,68

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά απ ό φόρους

-

-

541.967,20

541.967,20

541.967,20

Λοιπ ά συνολικά εισοδήματα χρήσης

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) για τη χρήση

-

-

541.967,20

541.967,20

436.251,13

Μερίσματα π ληρωθέντα

-

-

(423.000,00)

(423.000,00)

(423.000,00)

Μεταφορά σε απ οθεματικά

-

35.000,00

(35.000,00)

-

-

Συμμετοχή μετόχων μειοψηφίας σε ζημίες συμμετοχής

-

-

-

-

-

Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες

-

35.000,00

(458.000,00)

(423.000,00)

(423.000,00)

3.450.000,00

619.960,93

1.315.610,95

5.385.571,88

5.385.571,88

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017

Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 22 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

1/1 - 31/12/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2016

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Απ οτέλεσμα π ρο φόρων Κέρδος/(Ζημία)

1.722.379,08

784.304,53

854.514,64

943.556,68

Απ οσβέσεις ενσώματων ακινητοπ οιήσεων

787.726,21

702.384,95

216.563,64

194.268,06

Απ οσβέσεις άυλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων

Πλέον/ (Μείον) προσαρμογές για:

266.253,08

309.798,82

68.278,56

72.415,37

Προβλέψεις συνταξιοδοτικών π αροχών στο π ροσωπ ικό

16.451,91

29.082,20

(4.201,91)

23.142,89

Δαπ άνη τόκου αναλογιστικής μελέτης

36.146,85

31.436,72

13.310,58

10.896,36

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.464.049,68

1.326.377,60

1.124.597,89

1.076.560,78

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

6.538,42

(706,76)

(349,59)

(610,97)

2.577.166,15

2.398.373,54

1.418.199,17

1.376.672,49

4.299.545,23

3.182.678,07

2.272.713,81

2.320.229,17

(Αύξηση) / μείωση απ οθεμάτων

(1.138.130,73)

(614.266,80)

(1.070.203,76)

(47.237,24)

(Αύξηση) / μείωση απ αιτήσεων

(1.850.921,47)

(2.190.649,24)

(338.210,67)

(146.650,53)

Αύξηση/ (μείωση) υπ οχρεώσεων

(1.455.849,75)

3.818.561,73

(626.032,95)

1.530.228,89

Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα

Μεταβολές Κεφ αλαίου κίνησης

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(145.356,72)

4.196.323,75

238.266,43

3.656.570,29

(1.464.049,68)

(1.338.853,27)

(1.124.597,89)

(1.076.560,78)

(242.912,90)

(366.755,67)

(312.547,44)

(352.787,02)

(1.852.319,30)

2.490.714,81

(1.198.878,90)

2.227.222,50

(344.865,91)

(1.146.681,25)

(53.836,68)

(16.932,44)

(61.127,00)

(348.160,07)

(12.120,50)

(4.480,06)

5.129,20

-

361,50

-

Πληρωμές για συμμετοχή στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών

-

-

-

-

Πληρωμές (εισπ ράξεις) για απ όκτηση (π ώληση) χρεογράφων

-

-

-

-

362,76

706,76

301,64

610,97

(400.500,95)

(1.494.134,56)

(65.294,04)

(20.801,53)

(423.000,00)

(1.183.000,00)

(423.000,00)

(1.183.000,00)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώματων ακινητοπ οιήσεων

Τόκοι Εισπ ραχθέντες
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα π ληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας
Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

4.329.967,20

345.642,40

2.900.000,00

-

(1.373.821,20)

(782.135,82)

(1.373.821,20)

(782.135,82)

2.533.146,00

(1.619.493,42)

1.103.178,80

(1.965.135,82)

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

280.325,75

(622.913,17)

(160.994,14)

241.285,15

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της
χρήσης

3.249.274,96

3.872.188,13

2.435.637,20

2.194.352,05

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης

3.529.600,71

3.249.274,96

2.274.643,06

2.435.637,20

Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
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1

Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία

Η Εταιρεία «ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με διακριτικό τίτλο διακριτικό τίτλο « ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ» είναι ανώνυμη εταιρεία
η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
με αριθμό '005793701000 (Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 56904/04/Β/04/94, ιδρύθηκε το 2004.
Σήμερα η Εταιρεία είναι από τις πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές εμπορικές επιχειρήσεις της μικρής λιανικής με
εφαρμογή νέων τεχνολογιών παρακολούθησης των πωλήσεων, με δυνατότητα λύσεων των καθημερινών αναγκών
πελατών, με εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πρακτική στην ασφάλεια των εργαζομένων. Η εμπειρία, η γνώση, η
κατάρτιση και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ποιότητας, είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τις υψηλές
προδιαγραφές των σημείων λιανικής πώλησης της εταιρείας.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων
Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.):

56904/04/Β/04/94

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου:

005793701000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

999211633, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:

Αγ. Μαρίνας 26, TK 19400, Κορωπί Αττικής

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ονοματεπώνυμο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΧΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΧΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

1.1

Ιδιότητα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ως έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Κορωπίου Αττικής
Επιπλέον με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με
την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για
την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική
προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας
των παραγράφων 3 του άρθρου 35 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η
παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.
.
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1.2

Αντικείμενο δραστηριότητας

Σκοπός της εταιρείας είναι :
Α) η αγορά, πώληση, διάθεση, διακίνηση και εν γένει εμπορία, χονδρικώς
καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
Β) η αγορά, πώληση, διάθεση, διακίνηση και εν γένει εμπορία ειδών περιπτέρου, super market.
Γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού που
ασχολούνται με παρόμοιες ή και συναφείς εργασίες.
Δ) Η εμπορική εκμετάλλευση, η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση προθηκών, ρολών, φωτεινών επιγραφών, τεντών,
ραφιών ή και κουβουκλίων περιπτέρων εν συνόλω, και εν γένει κάθε είδους εξοπλισμού περιπτέρων ή και λοιπών
σημείων λιανικής πώλησης, όντας ενδεικτική η ανωτέρω απαρίθμηση και μη περιοριστική, παγίων στοιχείων της
επιχείρησης ή ενοικιαζόμενων από λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή προερχομένων από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing). Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα, προϊόντων ή και εμπορικών σημάτων τους, με την χρήση του ως άνω αναφερομένου εξοπλισμού και εν
γένει η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης.
Ε) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλούς μεταφοράς, διανομής, παραλαβής, καταμέτρησης, διαλογής, φύλαξης και
αποθήκευσης κάθε είδους κινητών αξιών, όπως ενδεικτικά χρημάτων, αξιογράφων, χρεογράφων και κάθε είδους
καρτών, και εν γένει η διακίνηση και η διαχείριση με κάθε τρόπο κάθε είδους αξιών και η παροχή συναφών
υπηρεσιών.
ΣΤ) Παραγωγή αγροτικών προιόντων. Εκμετάλλευση αγροτικών ακινήτων. Αξιοποίηση υδάτινων πόρων σε αγροτικά
ακίνητα ιδιοκτησίας της ή μισθωμένα ακίνητα. Διάνοιξη αρδευτικών γεωτρήσεων και συναφών έργων και κάθε
συναφής εργασία.
Γιά την πραγματοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συστήνει, ιδρύει ή/και συμμετέχει και συνεργάζεται
με υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες ή επιχειρήσεις και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
1.3

Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, και διαιρείται σε εκατό
χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη εξ αυτών, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
Με την από 22.6.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000.000) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων
πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς
τοις μετρητοίς στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.950.000)
ευρώ και διαιρούνταν σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία.
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Με την από 30-12-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με
έκδοση νέων μετοχών, ήτοι με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες
(3.450.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

2
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Βάση κατάρτισης

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 αφορούν στην χρήση 2017. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων” και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες
πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Δεκέμβριο του 2017, μετά την υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες πού είχαν
εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Δεκέμβριο του 2016.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση κάποια
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος τους με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου ( δοσμένες εγγυήσεις) και στην εύλογη αξία τους (μετοχές) , καθώς επίσης έχουν συνταχθεί
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern).
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ

απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών

εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την
εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες
συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία τις παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους.

2.2

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 8η Μαΐου
2018 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εκτιμάται ότι θα
συγκληθεί εντός του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

2.3

Καλυπτόμενη περίοδος

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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και των θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως Όμιλος και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2016.

2.4

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του
Ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρεία.
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

2.5

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας
σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση)
πραγματοποιθείσες ζημιές”

“Αναγνώριση

αναβαλλόμενων

φορολογικών

απαιτήσεων

σε

μη

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις
που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και
μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση
και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες
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τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με
βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό
κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε
σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9
στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο
που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου
που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ
31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα
εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της
οικονομικής οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων,
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης
και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις χρηματοοικονομικές της
καταστάσεις.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15
δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 η
Οκτωβρίου 2017.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες
τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
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σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε
τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 η Οκτωβρίου 2017.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο
το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν σε μια θυγατρική
ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους
που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών
υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να
το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον
απαραίτητες.
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις
γνωστοποιήσεις, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για
πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
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ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται
από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί
τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική
οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη
της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την
πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που
προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του
καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών
προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές
βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με
το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών:
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και
των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης
που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε
προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο
μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά
αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που
κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου
παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή
πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού
δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική
αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από
ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο
τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9
ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα
πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των
μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία,
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και
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δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

2.6

Ενοποίηση

(α) Θυγατρικές
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και των
θυγατρικών του εταιριών. Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρίες (συμπεριλαμβανομένου και των εταιριών ειδικού σκοπού)
στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο Όμιλος έχει τη
δυνατότητα να ορίζει τις αποφάσεις που αφορούν τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης μιας
εταιρείας, ενώ γενικά συνοδεύεται από την κατοχή περισσοτέρων εκ των μισών δικαιωμάτων ψήφου.
Η παρουσία και η επίδραση από ενδεχόμενα δικαιώματα ψήφου που μπορούν να ασκηθούν ή να μετατραπούν,
συνυπολογίζονται όταν αξιολογείται η ύπαρξη ελέγχου του Ομίλου σε μία εταιρεία. Επίσης, ο Όμιλος εκτιμά την
ύπαρξη ελέγχου όταν μπορεί να ορίσει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές μιας εταιρείας βάση του «defacto» ελέγχου, ενώ δεν κατέχει περισσότερο από 50% των δικαιωμάτων ψήφου.
Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο
και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εξαγοράς για τη λογιστικοποίηση της συνένωσης επιχειρήσεων. Το τίμημα της
εξαγοράς για την απόκτηση μιας θυγατρικής εταιρείας υπολογίζεται ως το σύνολο των εύλογων αξιών των
περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τους προκατόχους της
αποκτηθείσας εταιρείας και των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από τον Όμιλο. Το αντίτιμο της συναλλαγής
περιλαμβάνει επίσης την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από μια
συμφωνία ενδεχόμενου ανταλλάγματος.
Σε μια συνένωση επιχειρήσεων οι συναφείς με την εξαγορά δαπάνες εξοδοποιούνται. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά
στοιχεία που αποκτούνται, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους
κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης μη ελέγχουσας συμμετοχής, ο Όμιλος την αναγνωρίζει
είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του μεριδίου της καθαρής θέσης της αποκτηθείσας εταιρείας.
Στην περίπτωση που μία απόκτηση πραγματοποιείται σε επιμέρους στάδια, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας που αποκτάται και κατείχε ο Όμιλος την ημερομηνία της εξαγοράς, επαναπροσδιορίζεται στην εύλογη
αξία της.
Κάθε ενδεχόμενο τίμημα, που δίνεται από τον Όμιλο, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του την ημερομηνία
εξαγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, που θεωρήθηκε στοιχείο
ενεργητικού ή υποχρέωση, αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είτε στην κατάσταση των αποτελεσμάτων,
ως αλλαγή των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Το ενδεχόμενο τίμημα που χαρακτηρίστηκε ως κεφάλαιο
επαναϋπολογίζεται και οι ακόλουθοι διακανονισμοί του γίνονται εντός των ιδίων κεφαλαίων.

της
του
είτε
δεν

Η υπεραξία που αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης, είναι το υπερβάλλον ποσό του συνόλου του τιμήματος
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που καταβλήθηκε και του ποσού που αναγνωρίστηκε ως μη ελέγχουσα συμμετοχή, έναντι των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εφόσον η εύλογη αξία των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερη του συνόλου του τιμήματος, το κέρδος από τη συναλλαγή
αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιμετράται στο κόστος μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία που δημιουργείται από την απόκτηση εταιριών, κατανέμεται
μετά την ημερομηνία εξαγοράς σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών του Ομίλου που αναμένεται να
ωφεληθεί από την απόκτηση, ανεξαρτήτως αν τα στοιχεία του ενεργητικού ή οι υποχρεώσεις της αποκτηθείσας
εταιρείας αποδίδονται στη μονάδα αυτή.
Στην περίπτωση που η υπεραξία κατανέμεται σε μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και μέρος της
δραστηριότητας αυτής της μονάδας εκποιηθεί, η υπεραξία που σχετίζεται με το μέρος της δραστηριότητας που
εκποιήθηκε συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία αυτής, όταν καθορίζεται το κέρδος ή η ζημία από την πώληση.
Στην περίπτωση αυτή, η υπεραξία που εκποιήθηκε υπολογίζεται με βάση τις σχετικές αξίες της εκποιούμενης
δραστηριότητας και του μέρους της μονάδας ταμειακών ροών που διατηρήθηκε.
Οι τυχόν ζημίες μερίζονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και αν το υπόλοιπο καταστεί αρνητικό.
Στον ισολογισμό της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις ζημίες
απομείωσης, εφόσον υπάρχουν. Η αξία κτήσης προσαρμόζεται έτσι ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές στο τίμημα
από τροποποιήσεις του ενδεχόμενου τιμήματος.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών συντάσσονται την ίδια ημερομηνία και χρησιμοποιούν τις ίδιες
λογιστικές αρχές με την Μητρική Εταιρεία. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα και τα μη δεδουλευμένα
κέρδη/ζημίες στις συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου απαλείφονται.
Κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π (31.12.2015) και με βάση τα προβλεπόμενα από το Δ.Π.Χ.Π. 3 , η ημερομηνία
επιμέτρησης της υπεραξίας είναι η 31.12.2014, ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να γίνει η πρώτη επιμέτρηση της
εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που
αποκτήθηκαν και να προκύψει υπεραξία από την διαφορά μεταξύ της συνολικής εύλογης αξίας αυτών των
αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων και του κόστους της εξαγοράς.
(β) Αλλαγές του ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρίες χωρίς μεταβολή στο καθεστώς ελέγχου
Οι συναλλαγές με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές που έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση του ελέγχου μιας
θυγατρικής από τον Όμιλο θεωρούνται συναλλαγές των ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή συναλλαγές μεταξύ των
ιδιοκτητών. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του καταβληθέντος τιμήματος και του μέρους της λογιστικής αξίας
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται επίσης, στα ιδία
κεφάλαια.
(γ) Πώληση θυγατρικών εταιριών
Όταν ο Όμιλος παύει να έχει τον έλεγχο μιας θυγατρικής εταιρείας και εφόσον συνεχίζει να διατηρεί οποιαδήποτε
συμμετοχή σε αυτήν, τότε η συμμετοχή επαναϋπολογίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που παύει ο

Σελίδα | 31

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

έλεγχος και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στη λογιστική αξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Για σκοπούς
λογιστικής παρακολούθησης η εύλογη αξία είναι η αρχική τρέχουσα αξία της εναπομένουσας συμμετοχής στην
συγγενή εταιρεία, την κοινοπραξία ή το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού. Επιπλέον, κάθε ποσό που
αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σχετικά με την εταιρεία αυτή, λογιστικοποιείται με
την ίδια μέθοδο που θα εφάρμοζε ο Όμιλος στη περίπτωση που θα εκποιούσε απευθείας τα στοιχεία του ενεργητικού
της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα ποσά που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομούνται στα αποτελέσματα χρήσης.
2.7

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου απεικονίζονται στο τοπικό νόμισμα που ισχύει στη
χώρα όπου δραστηριοποιούνται, το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό τους νόμισμα. Οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας και το νόμισμα
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη
χρησιμοποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που επικρατούν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών ή της αποτίμησης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί. Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη ή ζημίες) που
προκύπτουν από τον διακανονισμό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης
των νομισματικών στοιχείων («monetary items») από το ξένο νόμισμα στο λειτουργικό νόμισμα, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν χαρακτηρίζονται ως αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης εκμετάλλευσης στο
εξωτερικό, οπότε καταχωρούνται απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Όταν η σχετική επένδυση εκποιείται,
το σωρευτικό ποσό αναταξινομούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που αποτιμούνται στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι συναλλαγματικές διαφορές των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού, περιλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.
(γ) Εταιρείες του Ομίλου
Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν
σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα
παρουσίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως:
- Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης παρουσιάζονται και
μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής θέσης.
- Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας μετατρέπονται σύμφωνα με τη
μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ημερομηνία κλεισίματος της
χρηματοοικονομικής θέσης.- Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και ακολούθως περιλαμβάνονται στα Ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένα στο
αποθεματικό "Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής".
- Κατά την πώληση θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι σωρευμένες συναλλαγματικές
διαφορές που υπάρχουν στο αποθεματικό "συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής" των ιδίων κεφαλαίων,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως ως κέρδη ή ζημίες από την πώληση συμμετοχών. Κατά τη μερική
πώληση θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αποδίδεται στη μη ελέγχουσα συμμετοχή της
θυγατρικής η αναλογία των σωρευμένων συναλλαγματικών διαφορών.
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Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα δάνεια που έχουν χαρακτηριστεί ως αντιστάθμιση κινδύνου
των παραπάνω επενδύσεων, μεταφέρονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και περιλαμβάνονται στις
"συναλλαγματικές διαφορές αντιστάθμισης κινδύνου" στα λοιπά αποθεματικά.
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού/παθητικού της θυγατρικής εξωτερικού
και μετατρέπονται σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.

2.8

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Το κόστος ενός ενσώματου παγίου αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού εάν και μόνο εάν:
 πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το πάγιο στοιχείο θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση, και
 το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Ένα πάγιο στοιχείο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ως στοιχείο του ενεργητικού, πρέπει αρχικά
να αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως του.
Στο κόστος κτήσεως ενός παγίου στοιχείου συμπεριλαμβάνεται:
 η τιμή αγοράς του στην οποία προστίθενται οι δασμοί εισαγωγής, οι μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, καθώς
και οι παρεχόμενες εμπορικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών
 τα άμεσα επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να περιέλθει το πάγιο στοιχείο στην
τοποθεσία και σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τη χρήση για την οποία
προορίζεται από την Διοίκηση.
Στην περίπτωση ιδιοκατασκευής ενός παγίου, το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τα κόστη των αναλωθέντων υλικών,
της άμεσης εργασίας και ενός εύλογού ποσού γενικών βιομηχανικών εξόδων.
Οι πρόσθετες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται είτε στο αρχικό ποσό καταχώρησης του παγίου στοιχείου, είτε
απεικονίζονται ως ξεχωριστό πάγιο στοιχείο στην περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι από το
συγκεκριμένο πάγιο θα προκύψουν για την οικονομική οντότητα μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες και το κόστος του
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η αναπόσβεστη αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται διαγράφεται. Οι
δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται.
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο ιστορικό κόστος κτήσεως
μειωμένο κατά το ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων, καθώς και των συσσωρευμένων ζημιών λόγω μείωσης
της αξίας τους.
Για όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των παγίων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των σημαντικότερων
κατηγοριών παγίων είναι ως ακολούθως:
Κτίρια – Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

Ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια
έως τη λήξη της σύμβασης

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

10 έτη
8,3 έτη
5 έτη
10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος ρυθμός
ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν
μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις. Για τα ενσώματα πάγια
στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.
Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή
αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη
και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεώς τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς
για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το
αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζημιά απομείωσης που
προκύπτει περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Κάθε στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων και κάθε σημαντικό μέρος αυτών που αρχικά αναγνωρίστηκε,
αποαναγνωρίζεται κατά την πώλησή του, ή όταν κανένα μελλοντικό οικονομικό όφελος δεν προκύπτει από τη χρήση
του ή την πώλησή του. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου στοιχείου, προσδιορίζεται
από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εμφανίζεται στα
λογιστικά βιβλία, και συμπεριλαμβάνεται στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου κατά τη χρονική στιγμή που το πάγιο
στοιχείο αποαναγνωρίζεται.

2.9

Ασώματες ακινητοποιήσεις

(α) Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην
παραγωγή ή στη διοίκηση και απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι
ασώματες ακινητοποιήσεις λογιστικοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
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Εσωτερικά δημιουργημένα ασώματα πάγια, εκτός των κεφαλαιοποιημένων δαπανών ανάπτυξης, δεν
κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες εμφανίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου/χρήσης, όπου αυτές
πραγματοποιούνται.
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι είτε περιορισμένη είτε απεριόριστη, ανάλογα με
την φύση τους.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους και η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση και αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης αναθεωρούνται τουλάχιστον στο
τέλος κάθε χρήσης. Εάν η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο άυλο περιουσιακό στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές
αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια
βάση για τυχόν απομείωση της αξίας τους και για να καθορισθεί κατά πόσο υποστηρίζεται η εκτίμηση της διοίκησης
για την αόριστη ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αυτών. Εάν υπάρξει μεταβολή της ωφέλιμης ζωής
από αόριστη σε περιορισμένη, τότε η μεταβολή αυτή αντιμετωπίζεται λογιστικά σαν μια μεταβολή σε μια λογιστική
εκτίμηση με βάση το ΔΛΠ 8.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από τη διαγραφή λόγω εκποίησης μιας ασώματης ακινητοποίησης,
υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των καθαρών εσόδων από την εκποίηση και της τρέχουσας αξίας του παγίου,
και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα μηχανογραφικά λογισμικά προγράμματα και οι άδειες κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την ανάπτυξη των συγκεκριμένων λογισμικών, όταν αυτά αναμένεται να
δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη περάν της μιας οικονομικής χρήσης. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση
του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου/χρήσης στην οποία αυτές πραγματοποιούνται.
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία υπολογίστηκε σε 5 έτη.
2.10 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς πραγματοποιείται έλεγχος εάν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού που υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε
προχωρά στον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού τους.
Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου
ενεργητικού ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών μείον των εξόδων πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.
Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για κάθε μεμονωμένο στοιχείο ενεργητικού, εκτός αν το στοιχείο αυτό δεν
παράγει ταμειακές ροές από συνεχή χρήση, που να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από εκείνες άλλων στοιχείων
ενεργητικού ή ομάδας στοιχείων ενεργητικού.
Όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία του, τότε η λογιστική αξία του στοιχείου θα πρέπει να απομειωθεί, ώστε να απεικονίζει το ανακτήσιμο
ποσό του. Η μείωση αυτή της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού αναγνωρίζεται ως ζημία λόγω μείωσης
της αξίας του, άμεσα στα κέρδη ή στις ζημίες της περιόδου.
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2.11 Αποθέματα
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία:
 κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου,
 βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής μέχρι να πάρουν την τελική τους μορφή για πώληση ή
 είναι υλικά ή εφόδια, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών.
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται για την αγορά των αποθεμάτων.
Στην περίπτωση που τα αποθέματα διατίθενται σε διαφορετική μορφή ή χρησιμοποιούνται στην παραγωγή άλλων
προϊόντων, τότε προστίθεται στο κόστος αγοράς και το κόστος μετατροπής, καθώς και τα λοιπά έξοδα που
πραγματοποιούνται προκειμένου τα αποθέματα να πάρουν την τελική τους μορφή και να καταστούν έτοιμα προς
πώληση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους, σύμφωνα με την οποία, το κόστος του
αποθέματος προσδιορίζεται από το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων ειδών που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά
τη διάρκεια της χρήσης και το μέσο σταθμικό κόστος των ομοίων ειδών στην αρχή της εκάστοτε περιόδου.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη ορίζεται ως η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας, μειωμένη κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης της παραγωγής και το εκτιμώμενο κόστος που
είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά.
Τα ποσά κάθε μείωσης της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και όλες οι ζημίες των
αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου στην οποία προέκυψε η μείωση της αξίας ή η ζημία.
2.12 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα προερχόμενα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε
πελάτες. Εάν η συλλογή των υπολοίπων αυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους, οι απαιτήσεις
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία.
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων των ζημιών απομείωσης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους αρχικούς συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και
τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται με τον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις στην Κατάσταση οικονομικής θέσης.
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2.14 Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Οι κοινές μετοχές εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την
αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τυχόν τίμημα που καταβάλλεται πλέον
της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα
ίδια κεφάλαια.
(β) Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
(γ) Όταν η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της αγοράσουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ίδιες μετοχές), το
ποσό που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εμφανίζεται
αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, μέχρι ακυρώσεως των μετοχών. Όταν οι ίδιες μετοχές στη συνέχεια πωληθούν ή
επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής, καθαρή από οποιαδήποτε άμεση επιπρόσθετη δαπάνη
και σχετική επίδραση του φόρου εισοδήματος, καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
2.15 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση
θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων, περιλαμβάνονται
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής
των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
2.16 Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές από τα άμεσα έξοδα σύναψης
τους (τραπεζικά έξοδα και προμήθειες). Στις περιόδους που ακολουθούν, οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται
στο αναπόσβεστο ποσό με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει
μεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανεισμού.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις που ο Όμιλος έχει το
ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού.
2.17 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που συνδέεται άμεσα με στοιχεία των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων ή των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
ή απευθείας στα ιδία κεφάλαια, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων στις χώρες που η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου
δραστηριοποιούνται και παράγουν φορολογητέο εισόδημα. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που
λαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες και
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δημιουργεί προβλέψεις, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού με βάση τη μέθοδο
ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Εάν ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή
υποχρεώσεων, σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά την οποία συναλλαγή,
δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη και ζημίες, δεν καταχωρείται.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, τις
μεταφερόμενες, αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μέχρις το σημείο στο οποίο είναι πιθανό να
χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά κέρδη που θα είναι διαθέσιμα, κατά των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και
των μεταφερόμενων, αχρησιμοποίητων, φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές διαφορές, που προέρχονται από
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός εάν ο Όμιλος είναι σε θέση να ελέγξει την
αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και αναμένεται ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο
προσεχές μέλλον.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών (και νόμων)
που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίοι αναμένεται να
εφαρμοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό με τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος
πραγματοποιηθεί, ή οι σχετικές με τον αναβαλλόμενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα
να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης,
μπορούν να συμψηφιστούν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους
εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή, είτε αφορά την ίδια φορολογητέα οντότητα, είτε
διαφορετικές φορολογητέες οντότητες στις οποίες υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπά τους.
2.18 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
2.18.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα
και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως
υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωμένο έξοδο) μόνο κατά την έκταση
που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
2.18.2 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Ο Όμιλος έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.
2.18.2.1 Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε πρόγραμμα
καθορισμένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο
εργαζόμενος θα λάβει με την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώμενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια
υπηρεσίας και η αποζημίωση.
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογικές
υποθέσεις, αναγνωρίζονται στο σύνολό τους στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων και μέσω αυτής σε
υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον.
2.18.2.2 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο η Εταιρεία καταβάλλει
καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική βάση. Η
επιχείρηση δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση
που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζομένους, για
παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων. Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως
περιουσιακό στοιχείο στον βαθμό που είναι δυνατή μία επιστροφή χρημάτων ή μία μείωση σε μελλοντικές πληρωμές.

2.19 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών
πόρων για τον Όμιλο και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής
μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν
την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση,
βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας
τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία
των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι
ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα
αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για
διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην
κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
2.20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
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πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη
2.21 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
2.22 Μισθώσεις
(α) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο μισθωτής
Οι μισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον
εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων
των ανωτέρω μισθώσεων (καθαρά από τυχόν επιδοτήσεις που λαμβάνει ο μισθωτής) καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, με σταθερό ρυθμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιαστικά όλες τις ωφέλειες και
όλους τους κινδύνους των μισθωμένων ενσώματων ακινητοποιήσεων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές
μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία
που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων,
καθένα εκ των οποίων προσδιορίζεται από την έναρξη της εκμίσθωσης. Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο
τμήμα εκείνο που μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που αφορά την χρηματοοικονομική δαπάνη, ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη την διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. Οι
υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να περιλαμβάνουν
χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το μέρος της χρηματοοικονομικής δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται
στα αποτελέσματα χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκμίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό
επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με
σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με την μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής των παγίων ή των όρων της εκμίσθωσης.
Οι μισθώσεις ταξινομούνται σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές κατά την ημερομηνία σύναψης της μίσθωσης.
(β) Όταν εταιρεία του Ομίλου είναι ο εκμισθωτής
Μισθώσεις στις οποίες μια εταιρεία του Ομίλου δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες
του μισθωμένου στοιχείου, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις, Τα αρχικά άμεσα κόστη που
πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση με τα
μισθώματα.
Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδο την περίοδο κατά την οποία αποκτώνται.
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2.23 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και τα
σχετικά ποσά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα υπολογίζονται στην εύλογη αξία του τιμήματος ή
της απαίτησης και απεικονίζουν τα ποσά που είναι απαιτητά από την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών,
απαλλαγμένα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές και τις εκπτώσεις.
Τα έσοδα μεταξύ εταιρειών του Ομίλου που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, απαλείφονται
πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν
από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από
μέρους του) και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Σε περιπτώσεις επιστροφής αγαθών, οι
επιστροφές καταχωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων. Σε περιπτώσεις εκπτώσεων
επί τιμολογίου ή εκπτώσεων τζίρου τα ποσά εμφανίζονται μειωτικά των εσόδων.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει
κατοχυρωθεί.
2.24 Κόστος δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή παραγωγής
ενός ενσώματου στοιχείου ενεργητικού, που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα
προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των ενσώματων στοιχείων ενεργητικού, μέχρις
ότου το στοιχείο να είναι ουσιαστικά έτοιμο για χρήση ή για πώληση. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή τους. Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται
από τους τόκους και άλλες δαπάνες που μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό
κεφαλαίων.
2.25 Εμπορικές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι οφειλές πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από προμηθευτές. Οι
λογαριασμοί υποχρεώσεων ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους
πραγματοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον φυσιολογικό
επιχειρηματικό κύκλο). Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμούνται στην
αποσβεσμένη αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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2.26 Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις την περίοδο εκείνη
στην οποία καταβλήθηκαν και όχι με την πρόταση διανομής από τη Διοίκηση, που εγκρίνεται από την ετήσια Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
.
2.27 Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα
Οι επιχειρηματικοί τομείς είναι σύμφωνοι με την εσωτερική αναφορά που παρέχεται στον επικεφαλή λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και
είναι υπεύθυνο για την κατανομή των πόρων και την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών
τομέων. Λειτουργικοί τομείς θεωρούνται ότι είναι ο γεωγραφικός τομέας και ο τομέας δραστηριότητας.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι ομογενοποιημένες και θεωρούνται ως ένας τομέας. Το σύνολο σχεδόν του
κύκλου εργασιών αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται.
2.28 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
(α) Ταξινόμηση
Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στις παρακάτω κατηγορίες:
- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
- στα δάνεια και στις απαιτήσεις και
- στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Η διοίκηση καθορίζει την
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισή τους.



Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται μετοχές τράπεζας Αττικής και Πειραιώς συνολικής
αξίας κτήσης 2.476.308,10€ οι οποίες προορίζονται για μακροπρόθεσμη επένδυση.



Δάνεια και Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε μια ενεργή αγορά και συμπεριλαμβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν ωριμάζουν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Τότε συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.



Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούν μη παράγωγα προϊόντα, τα οποία είτε έχουν
ταξινομηθεί σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν εντάσσονται σε καμία άλλη κατηγορία. Τα στοιχεία αυτά
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν ωριμάζουν σε λιγότερο από 12 μήνες
ή η Διοίκηση σκοπεύει να τα πουλήσει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων.
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(β) Αναγνώριση και μέτρηση
Συνήθεις αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζονται την ημερομηνία της
συναλλαγής, την ημερομηνία δηλαδή στην οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει ένα τέτοιο στοιχείο.
Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαυξημένη με τα κόστη συναλλαγών. Όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, ενώ τα κόστη συναλλαγών εξοδοποιούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν τα δικαιώματα προσόδου των
ταμειακών ροών από την επένδυση λήγουν ή έχουν μεταφερθεί και ο Όμιλος έχει μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της κατοχής τους. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται ακολούθως
στην εύλογη αξία. Δάνεια και απαιτήσεις αποτιμώνται ακολούθως στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στον λογαριασμό «Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» ή «Έξοδα χρηματοοικονομικής
λειτουργίας», την περίοδο που πραγματοποιούνται.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των νομισματικών και μη νομισματικών χρεογράφων που κατηγοριοποιούνται ως
διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Όταν τα χρεόγραφα, που
κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμα προς πώληση, πουληθούν ή απομειωθούν, οι σωρευτικές προσαρμογές της
εύλογης αξίας που αναγνωρίζονται στα ιδία κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως
«κέρδη και ζημίες από χρεόγραφα».
Τα μερίσματα από διαθέσιμους προς πώληση συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων ως μέρος των λοιπών εσόδων, εφόσον το δικαίωμα του Ομίλου να λάβει το μέρισμα κατοχυρωθεί.
2.29 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό δημοσιεύεται
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα αναγνωρισμένα
ποσά και να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί η απαίτηση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα
διακανονισμός ως προς την υποχρέωση.
2.30 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
(α) Στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος
Ο Όμιλος αξιολογεί στο τέλος της περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, απομειώνεται. Ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, απομειώνεται και οι ζημίες της απομείωσης
πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για απομείωση ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και το
γεγονός αυτό (ή τα γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού, ή της ομάδας αυτών των στοιχείων, και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
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Τα στοιχεία απομείωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ενδείξεις ότι οι οφειλέτες, ή μια ομάδα οφειλετών, αντιμετωπίζουν
σοβαρή οικονομική δυσχέρεια, αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου, την πιθανότητα να περιέλθουν σε καθεστώς
πτώχευσης ή άλλης χρηματοδοτικής αναδιοργάνωσης και όπου υπάρχουν ευδιάκριτα δεδομένα, που υποδηλώνουν
ότι υπάρχει μια μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές, όπως είναι οι μεταβολές σε
καθυστερούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οικονομικές συνθήκες, που σχετίζονται με αθέτηση εκπλήρωσης
ανειλημμένης υποχρέωσης.
Για τα δάνεια και τις απαιτήσεις, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του
στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων
των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών που δεν πραγματοποιηθήκαν) που προεξοφλούνται με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Η τρέχουσα αξία του στοιχείου ενεργητικού μειώνεται
και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί
με ένα γεγονός μετά την αρχική αναγνώριση της απομείωσης (όπως είναι η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας
του οφειλέτη), η αντιστροφή της προηγούμενης αναγνωρισθείσας ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
(β) Στοιχεία ενεργητικού ως διαθέσιμα προς πώληση
Ο Όμιλος αξιολογεί στο τέλος της περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, απομειώνονται. Στην
περίπτωση συμμετοχικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση, μία σημαντική ή παρατεταμένη
μείωση στην εύλογη αξία του χρεογράφου κάτω από το κόστος αποτελεί ένδειξη ότι τα στοιχεία του ενεργητικού
έχουν απομειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημία - υπολογισμένη ως τη διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της
παρούσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης στα χρηματοοικονομικά στοιχεία που είχαν προηγουμένως
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα - μεταφέρεται από τα ιδία κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες
απομείωσης που αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν
αντιστρέφονται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων. Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία
του χρεογράφου που ταξινομείται ως διαθέσιμο προς πώληση αυξάνεται και η αύξηση αυτή μπορεί αντικειμενικά να
συσχετιστεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά τη ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, η ζημία
απομείωσης αντιστρέφεται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.
2.31 Διαγραφή χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφεται όταν:

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν εκπνεύσει.

Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών 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.

Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών 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.
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Όπου ο Όμιλος 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 του Ομίλου στο
περιουσιακό στοιχείο αυτό. Αναγνωρίζεται, επίσης, μια αντίστοιχη υποχρέωση.
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 ο
Όμιλος να κληθεί να καταβάλει.
β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού διαγράφεται όταν η σχετική υποχρέωση απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή
έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου
δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά
τροποποιηθεί, η ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση λαμβάνεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνώρισης μιας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες τρέχουσες αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

3

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από
πλευράς την Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως
περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις από 4.1 έως 4.8 που παρατίθενται κατωτέρω.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες
συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες
λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι
εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.

3.1

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές σε
καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που
περιγράφεται στη σημείωση 2.10.

3.2

Φόρος εισοδήματος

Οι εταιρίες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Προκειμένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομίλου για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά
την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους
οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν
μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
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3.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται λόγω αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών στο βαθμό
που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον για να χρησιμοποιηθούν έναντι των ζημιών
αυτών. Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών
φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας. Επιπλέον λεπτομέρειες
σχετικά με τους φόρους αναφέρονται στη σημείωση 26.

3.4

Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων

Η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 2.8.

3.5

Πρόβλεψη καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων

Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.11, η πρόβλεψη για την καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις ιστορικές τάσεις των πωλήσεων
και την θεώρησή της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, στο βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού θα πουληθούν κάτω του κόστους.

3.6

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση του
Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάσει παράγοντες όπως
την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή
χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των
απαιτήσεων.

3.7

Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των
οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών
των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των
εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται,
να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.

3.8

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών
κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης
που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα του Ομίλου.
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4

Πληροφόρηση κατά τομέα

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι ομογενοποιημένες και θεωρούνται ως ένας τομέας.

4.1

Πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα

Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Χώρα

31/12/2017

Ελλάδα
Ηνωμένο Βασίλειο
Σύνολο

4.2

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

276.920.588,95

269.449.185,64

232.147.079,27

230.476.129,72

17.088,35

14.596,08

-

-

276.937.677,30

269.463.781,72

232.147.079,27

230.476.129,72

Πωλήσεις κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας

Οι πωλήσεις ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας έχει ως εξής:

Πωλήσεις ανά κλάδο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

Τίτλος
Πωλήσεις καπνικών χονδρική
Πωλήσεις ζαχαρωδών κλπ χονρική
Πωλήσεις υπηρεσιών χονδρική

206.270.424,11
29.055.500,63
41.611.752,56

197.010.010,55
28.788.117,87
43.665.653,30

190.327.786,12
2.271.810,33
39.547.482,82

186.645.465,50
2.993.079,80
40.837.584,42

Σύνολο

276.937.677,30

269.463.781,72

232.147.079,27

230.476.129,72
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5

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €'

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Λογιστική αξία:
Γήπεδα - οικόπεδα
Κτίρια - Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

903.550,00

902.750,00

903.550,00

902.750,00

4.072.278,92

4.403.543,59

1.081.148,03

1.134.156,60

Μηχανήματα

385.237,22

446.284,29

380.622,69

444.035,03

Μεταφορικά μέσα

332.018,69

360.575,37

103.216,10

104.419,47

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1.231.125,36

1.294.885,45

136.584,09

182.800,32

Σύνολο

6.924.210,20

7.408.038,71

2.605.120,91

2.768.161,42

Οι μεταβολές στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις
έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων

Γήπεδα οικόπεδα

Ποσά σε €

Μηχανήματα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολα

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες χρήσης

902.750,00

6.102.759,49

709.376,68

833.476,02

3.214.928,57

11.763.290,76

-

715.185,39

2.262,45

-

429.233,40

1.146.681,25

902.750,00

6.817.944,88

711.639,13

833.476,02

3.644.161,97

12.909.972,01

-

(2.105.741,09)

(201.561,80)

(404.225,45)

(2.044.474,27)

(4.756.002,61)

-

(308.660,20)

(63.793,04)

(68.675,20)

(304.802,25)

(745.930,70)

Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016

-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Ιανουαρίου 2016

την

1η

Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Δεκεμβρίου 2016

την 31η

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016
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Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες περιόδου

902.750,00

6.817.944,88

711.639,13

833.476,02

3.644.161,97

800,00

78.441,71

3.105,00

77.467,00

185.491,56

345.305,27

(1.800,00)

(22.501,44)

(1.110,46)

(25.411,90)

Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017

12.909.972,01

903.550,00

6.896.386,59

712.944,13

888.441,58

3.828.543,07

13.229.865,38

-

(2.414.401,29)

(265.354,84)

(472.900,65)

(2.349.276,52)

(5.501.933,30)

Αποσβέσεις περιόδου

-

(409.706,38)

(64.152,06)

(94.306,86)

(248.688,75)

(816.854,05)

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων

-

-

1.799,99

10.784,62

547,56

13.132,17

-

(2.824.107,67)

(327.706,91)

(556.422,89)

(2.597.417,71)

(6.305.655,18)

903.550,00

4.072.278,92

385.237,22

332.018,69

1.231.125,36

6.924.210,20

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Ιανουαρίου 2017

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Δεκεμβρίου 2017

την

1η

την 31η

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017

ΕΤΑΙΡΙΑ
Κτίρια Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων
Μηχανήματα

Γήπεδα οικόπεδα

Ποσά σε €

Σύνολα

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016

902.750,00

1.545.428,70

657.910,74

397.750,78

1.013.412,15

4.517.252,37

3.302,28

1.200,00

-

12.430,16

16.932,44

902.750,00

1.548.730,98

659.110,74

397.750,78

1.025.842,31

4.534.184,81

-

(360.463,78)

(151.693,37)

(272.721,27)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(54.110,60)

(63.382,34)

(20.610,04)

(56.165,09)

(194.268,07)

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων

-

-

-

-

-

-

-

(414.574,38)

(215.075,71)

(293.331,31)

902.750,00

1.134.156,60

444.035,03

104.419,47

Προσθήκες χρήσης
Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016

-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Ιανουαρίου 2016

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Δεκεμβρίου 2016

την

1η

την 31η

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016
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Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2017

902.750,00

Προσθήκες περιόδου

1.548.730,98

659.110,74

800,00

397.750,78

1.025.842,31

4.534.184,81

45.300,00

7.736,68

53.836,68

(778,00)

(778,00)

1.032.800,99

4.587.243,49

Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017

903.550,00

1.548.730,98

659.110,74

443.050,78

-

(414.574,38)

(215.075,71)

(293.331,31)

-

(53.008,57)

(63.412,34)

(46.503,37)

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Ιανουαρίου 2017

την

1η

Αποσβέσεις περιόδου

(843.041,99) (1.766.023,39)
(53.639,36)

(216.563,64)

464,45

464,45

Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Δεκεμβρίου 2017

την 31η

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017

-

(467.582,95)

(278.488,05)

(339.834,68)

903.550,00

1.081.148,03

380.622,69

103.216,10

(896.216,90) (1.982.122,58)
136.584,09

2.605.120,91

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.
Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισμού
ή άλλων υποχρεώσεων.
Πέραν των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας, δεν υφίστανται άλλα ενσώματα
πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου τα οποία να βρίσκονται προσωρινά σε αδράνεια.
Ο Όμιλος δεν κατέχει ενσώματες ακινητοποιήσεις με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
6

Υπεραξία επιχείρησης
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

31/12/2017

Από την ενοποίηση

6.986.106,30 6.986.106,30

-

-

6.986.106,30 6.986.106,30

-

-

-

-

-

6.986.106,30 6.986.106,30

-

-

Μείον: απομείωση
Σύνολο

31/12/2016

-

31/12/2017

31/12/2016

Οι μεταβολές στη λογιστική αξία της υπεραξίας από την ενοποίηση των εταιρειών για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις
έχουν ως εξής:
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Ανάλυση με βάση το ΔΠΧΠ 3

31/12/2015
ΑΛΦΑ

Ιδια κεφάλαια

ΙΝΚΑΤ

2.559.602,32

590.005,88

91,4257%

89,9583%

2.340.134,33

530.759,36

Τίμημα

8.157.000,00

1.700.000,00

Διαφορά

5.816.865,67

1.169.240,64

Ποσoστό Συμμετοχής

Σύνολο υπ εραξίας

6.986.106,30

7

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά του Ομίλου αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά προγράμματα. Η
λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2016

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

1.771.207,19

1.947.395,43

351.453,74

407.611,80

Σύνολο

1.771.207,19

1.947.395,43

351.453,74

407.611,80

31/12/2017

31/12/2016

Λογιστική αξία:

Οι μεταβολές στη λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις έχει ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισμικά
προγράμματα

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολα

Σύνολα

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες χρήσης
Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016

1.428.214,92

5.860.656,36

7.288.871,28

263.240,48

64.160,07

284.000,00

348.160,07

4.480,06

1.492.374,99

6.144.656,36

7.637.031,35

(3.995.167,92) (5.423.382,84)

1.978.467,96

2.241.708,44

267.720,54

1.978.467,96

2.246.188,50

(263.240,48)

(1.502.920,85)

(1.766.161,33)

(266.253,08)

(4.480,06)

(67.935,31)

(72.415,37)

(4.240.376,09) (5.689.635,92)

(267.720,54)

(1.570.856,16)

(1.838.576,70)

4.480,06

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου
(1.428.214,92)
2016
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες
Δεκεμβρίου 2016

(21.044,91)
αποσβέσεις

την

31η

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016

(1.449.259,83)

(245.208,17)

43.115,16

1.904.280,27

1.947.395,43

-

407.611,80

407.611,80

1.492.374,99

6.144.656,36

7.637.031,35

267.720,54

1.978.467,96

2.246.188,50

22.087,02

39.039,98

61.127,00

12.120,50

-

-

-

1.514.462,01

6.183.696,34

7.698.158,35

279.841,04

1.978.467,96

2.258.309,00

(4.240.376,09) (5.689.635,92)

(267.720,54)

(1.570.856,16)

(1.838.576,70)

(343,25)

(67.935,31)

(68.278,56)

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις/Διαγραφές περιόδου
Αξία κτήσης την 31η Δεκαμβρίου 2017

12.120,50
-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου
(1.449.259,83)
2017
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/Διαγραφές περιόδου
Συσσωρευμένες
Δεκαμβρίου 2017

αποσβέσεις

την

Λογιστική αξία την 31η Δεκαμβρίου 2017

31η

(9.619,84)

(227.695,40)

(237.315,24)

-

-

-

(1.458.879,67)
55.582,34

(4.468.071,49) (5.926.951,16)
1.715.624,85

1.771.207,19

(268.063,79)

(1.638.791,47)

(1.906.855,26)

11.777,25

339.676,49

351.453,74

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης .
Δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις, για εξασφάλιση υποχρεώσεων, επί των άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ο τίτλος κυριότητας να τελεί υπό όρους, κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, οι οποίες να έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες του Ομίλου, για την απόκτηση
άυλων περιουσιακών στοιχείων.
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8

Συμμετοχές σε θυγατρικές & λοιπές επιχειρήσεις

Η κίνηση του κονδυλίου «Συμμετοχές σε θυγατρικές» έχει ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

5.889.000

5.889.000

Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο της

4.518.000

4.518.000

10.407.000

10.407.000

ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
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Οι εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της πλήρους
ενοποίησης είναι οι εξής:

Εταιρεία
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΙΝΚΑΤ Α.Ε

Άμεσο
ποσοστό
συμμετοχής
ΜΗΤΡΙΚΗ

Χώρα έδρας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

9

Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής
ΜΗΤΡΙΚΗ

99,99%
98,99%

Άμεσο και
έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής
ΜΗΤΡΙΚΗ
99,99%
98,99%

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Το κονδύλι «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Εγγυήσεις δοσμένες

458.983,71 399.098,17

31.698,32

36.619,64

458.983,71 399.098,17

31.698,32

36.619,64

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κυρίως χρηματικές εγγυήσεις για μισθωμένα ακίνητα και μεταφορικά μέσα, που
χρησιμοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου για τις δραστηριότητές τους. Επειδή το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν είναι
σημαντικό για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δεν έχει γίνει προσαρμογή στην
αξία των εγγυήσεων αυτών με βάση το πραγματικό επιτόκιο.
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10 Αποθέματα
Το κονδύλι «Αποθέματα» της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Εμπορεύματα

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

5.657.964,71

4.519.833,98

2.416.192,52

1.345.988,76

5.657.964,71

4.519.833,98

2.416.192,52

1.345.988,76

-

-

-

-

5.657.964,71

4.519.833,98

2.416.192,52

1.345.988,76

Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας
των αποθεμάτων.
Επιπλέον, δεν υφίστανται αποθέματα τα οποία να έχουν ενεχυριαστεί για την εξασφάλιση απαιτήσεων.

11

Απαιτήσεις από πελάτες

Το κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες» της κατάστασης οικονομικής θέσης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις
αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες τρίτων
Επιταγές εισπρακτέες από συνδεμένα μέρη
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών
απαιτήσεων
Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

6.804.834,75

6.237.266,63

4.591.358,06

3.682.082,32

-

-

1.605.509,46

1.984.519,83

10.000,00
142.164,51
6.956.999,26

365.167,18
6.602.433,81

19.498,09
6.216.365,61

266.208,28
327.667,20
6.260.477,63

-

-

-

-

6.956.999,26

6.602.433,81

6.216.365,61

6.260.477,63

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όμιλος χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων
(factoring) για την πιο έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες του στην Ελλάδα. Προεισπραχθείσες
απαιτήσεις χωρίς δικαίωμα αναγωγής δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται, κατά τη συνήθη
πορεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 180 ημερών.
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική
αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται:
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α) Απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένες
Η χρονολογική ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες που δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένες, κατά τις
παρουσιαζόμενες χρήσεις 2017 και 2016, έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Χρονολογική ανάλυση:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Εντός μηνός (1-30 ημέρες)

4.196.652,01

3.685.972,19

2.938.091,61

2.536.407,93

Εντός δύο μηνών ( 31-60 ημέρες)

1.145.793,61

1.579.702,37

1.663.720,36

1.684.519,83

Εντός τριών μηνών (61-90 ημέρες)

1.614.553,64

1.104.722,91

1.614.553,64

1.807.513,53

-

232.036,34

-

232.036,34

6.956.999,26

6.602.433,81

6.216.365,61

6.260.477,63

Εντός έξι μηνών (91-180 ημέρες)
Σύνολο

β) Απαιτήσεις πέραν της πιστωτικής περιόδου, οι οποίες όμως δεν είναι επισφαλείς και απομειωμένες
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
γ) Απαιτήσεις πέραν της πιστωτικής περιόδου και ισόποσα απομειωμένες

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
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12

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Το κονδύλι «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Λοιπές απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Μετοχές εισαγμένες στο Χρημ/ριο εταιριών εσωτερικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

445.638,92

417.493,19

327.173,38

282.273,44

4.596,59

1.691,48

1.213,77

1.501,54

2.476.308,10

2.476.308,10

2.476.308,10

2.476.308,10

Έξοδα επομένων χρήσεων

185.754,70

91.125,15

144.669,95

51.686,92

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

914.550,75

178.748,61

-

-

Αγορές υπό παραλαβή

628.925,62

684.572,15

84.077,08

15.067,50

Προκαταβολές σε προμηθευτές για αγορές αποθεμάτων
Χρεώστες διάφοροι
Σύνολο Λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο καθαρών απαιτήσεων

40.322,06

62.799,06

1.675.510,64

1.076.879,72

739.739,72

527.474,83

6.371.607,38

4.989.617,46

3.773.182,00

3.354.312,33

348.816,82

348.816,82

348.816,83

348.816,83

6.022.790,56

4.640.800,64

3.424.365,17

3.005.495,50

-

Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις
λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.

13

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» της κατάστασης οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Διαθέσιμα στο ταμείο

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

240.282,60

425.788,81

188.950,42

376.548,41

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

3.289.318,11

2.823.486,15

2.085.692,64

2.059.088,79

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων

3.529.600,71

3.249.274,96

2.274.643,06

2.435.637,20

Τα πιο πάνω αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.
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14

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 3 η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, παρέχουν τα ίδια
δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ποσά σε €
Αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

Κοινές ανώνυμες Διακαιώματα
μετοχές
ψήφου
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.150.000
1.150.000
3.450.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο

∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
-

Σύνολο
3.450.000

-

-

-

-

-

1.150.000

1.150.000

3.450.000

-

3.450.000
-

Αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016

1.150.000

1.150.000

3.450.000

0

0

0

1.150.000

1.150.000

3.450.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017

-

3.450.000
-

-

3.450.000

Τα ποσά μη ελέγχουσας μειοψηφίας έχουν ως εξής :
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 31/12/2017

Ιδια κεφάλαια

ποσοστό

ποσό

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ σε ΑΛΦΑ ΑΕ

5.452.184,47

0,01%

545,22

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ σε ΙΝΚΑΤ ΑΕ

5.144.224,84

1,01%

51.864,94
52.410,15

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 31/12/2016

Ιδια κεφάλαια

ποσοστό

ποσό

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ σε ΑΛΦΑ ΑΕ

5.235.915,00

0,01%

523,59

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ σε ΙΝΚΑΤ ΑΕ

2.786.213,59

1,40%

38.893,84
39.417,43

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΛΦΑ
775,75
(252,16)
523,59

ΙΝΚΑΤ
31/12/2016
113.735,05
114.510,80
(74.841,22)
(75.093,37)
38.893,84
39.417,43

ΑΛΦΑ
775,75
(230,53)
545,22

ΙΝΚΑΤ
31/12/2017
102.309,47 103.085,22
(50.444,53) (50.675,07)
51.864,94
52.410,15

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση
1.3 της παρούσας.

15

Λοιπά αποθεματικά

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού

σημ.
-

Τακτικό
αποθεματικό
559.960,93

-

Σύνολο
Λοιπών
αποθεματικών
559.960,93

-

25.000,00

Αποθεματικό
αναπροσαρμογών

25.000,00

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Υπόλοιπο την31η Δεκεμβρίου 2016

584.960,93

-

584.960,93

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017

584.960,93

-

584.960,93

35.000,00

-

35.000,00

Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού

-

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

Υπόλοιπο την31η Δεκαμβρίου 2017

619.960,93

-

619.960,93

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την1η Ιανουαρίου 2016

σημ.

-

Σύνολο
Λοιπών
αποθεματικών
499.960,93

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)

-

-

-

-

Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού

-

25.000,00

-

25.000,00

584.960,93

-

584.960,93

Υπόλοιπο την31η Δεκεμβρίου 2016

Τακτικό
αποθεματικό
559.960,93

Αποθεματικό
αναπροσαρμογών

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες)

-

-

-

-

Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού

-

35.000,00

-

35.000,00

619.960,93

-

619.960,93

Υπόλοιπο την31η Δεκαμβρίου 2017

Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν 2190/20), η δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού,
με την κατά έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων μετά φόρων κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι το ύψος
του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια
της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. Από τα καθαρά, μετά φόρων, κέρδη της
εταιρείας που προέκυψαν στη χρήση 2017, παρακρατήθηκε ποσό ευρώ 30.000,00 για την δημιουργία τακτικού
αποθεματικού κεφαλαίου.

16

Αποτελέσματα εις νέο

Οι μεταβολές στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Αποτελέσματα εις νέο» για τις παρουσιαζόμενες
χρήσεις έχουν ως εξής:
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

593.461,22

1.374.444,47

1.231.643,75

1.848.874,09

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

1.116.247,91

417.548,86

541.967,20

590.769,66

Καθαρό εισόδημα που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια

(301.256,00)

-

-

-

Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο Κεφάλαιο
Αναλογία μη ελεγ. Συμμετοχών στο αποτέλεσμα
Διανεμηθέντα μερίσματα

(9.361,57)
(3.631,16)
(423.000,00)

2.791,88
6.676,01
(1.183.000,00)

(423.000,00)

(1.183.000,00)

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό

(35.000,00)

(25.000,00)

(35.000,00)

(25.000,00)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

937.460,41

593.461,22

1.315.610,95

1.231.643,75

17

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία
της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε από
ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των
αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19)
και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος κάθε επιχείρησης. Τα δύο βασικότερα μεγέθη προς καταχώρηση είναι: α) η Αναλογιστική Υποχρέωση
(Actuarial Liability) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της επιχείρησης καθώς και β) το κόστος
υπηρεσίας του τρέχοντος έτους (actuarial cost of the current year) ή δαπάνη υπηρεσίας τρέχοντος έτους που
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς
τους εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο
πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2112/1920, ν.
3198/1955 και ν. 4093/2014) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.
Για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις η αναλογιστική μελέτη αφορά και τις θυγατρικές, δεδομένου ότι όλες απασχολούν
προσωπικό την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Η σχετική υποχρέωση αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτουμένων υποχρεώσεων

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

600.278,26

547.679,50

210.784,16

201.675,49

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες

-

-

-

-

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας

-

-

-

-

600.278,26

547.679,50

210.784,16

201.675,49

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης αναλύεται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

547.679,50

499.636,26

201.675,49

167.636,24

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

44.226,65

46.848,85

14.990,19

18.161,97

Δαπάνη τόκου

36.146,85

31.436,72

13.310,58

10.896,36

-

-

-

-

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία

(27.774,74)

(30.242,33)

(19.192,10)

4.980,92

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης

600.278,26

547.679,50

210.784,16

201.675,49

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη

Η μεταβολή στην καθαρή υποχρέωση που έχει αναγνωριστεί αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

547.679,50

499.636,26

201.675,49

167.636,24

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

44.226,65

46.848,85

14.990,19

18.161,97

Δαπάνη τόκου

36.146,85

31.436,72

13.310,58

10.896,36

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη

-

-

-

-

(27.774,74)

(30.242,33)

(19.192,10)

4.980,92

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη

-

-

-

-

Υποχρέωση καταχωρημένη στον ισολογισμό

600.278,26

547.679,50

210.784,16

201.675,49

Αναλογιστική (κέρδος)/ζημιά

Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι μακροπρόθεσμες και η πλειονότητα αυτών αναμένεται να πληρωθεί μετά από 12
μήνες.
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

44.226,65

46.848,85

14.990,19

18.161,97

Χρηματοοικονομικό κόστος

36.146,85

31.436,72

13.310,58

10.896,36

Σύνολο

80.373,50

78.285,57

28.300,77

29.058,33

Το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» της κατάστασης συνολικού
εισοδήματος (σημείωση 25).
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) είναι τα παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/ζημιάς
Σύνολο

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

(27.774,74)

(30.242,33)

(19.192,10)

4.980,92

(27.774,74)

(30.242,33)

(19.192,10)

4.980,92

Κατά την αναλογιστική αποτίμηση (actuarial valuation) ελήφθησαν υπόψη όλες οι οικονομικές και δημογραφικές
παράμετροι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων ατόμων.
Οι κύριες οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Aναλογιστικές υποθέσεις - παραδοχές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Προεξοφλητικό επιτόκιο

6,60%

6,50%

6,60%

6,50%

Ποσοστό ετήσιας αύξησης μισθών

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

Πληθωρισμός

0,00%

0,50%

0,00%

0,50%

Επιπλέον οι κύριες δημογραφικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Θνησιμότητα
Έχει χρησιμοποιηθεί ο πίνακας θνησιμότητας MTEAE2014P για άνδρες και γυναίκες
Ηλικίες κανονικής αποχώρησης
Ως ηλικία κανονικής αποχώρησης θεωρήθηκε το 65ο έτος, ανεξαρτήτου φύλου. Επιπλέον λήφθηκε υπόψη το γεγονός
ότι με την παρέλευση 40 ετών στην επιχείρηση ο εργαζόμενος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός της
επόμενης χρονιάς.
Δομή ασφαλισμένης ομάδας
Η Δομή της Ασφαλισμένης Ομάδας θεωρήθηκε ως κλειστή, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι προϋποθέτει μηδενική
είσοδο νέων ατόμων σε αυτή.

18 Δανεισμός
Ο δανεισμός του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Ποσά σε €

σημ.

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Ομολογιακά δάνεια

7.181.256,00

5.880.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1.946.302,49

204.465,38

1.946.302,49

204.465,38

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

9.127.558,49

6.084.465,38

5.826.302,49

4.084.465,38

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια (βραχυπρόθεσμο μέρος)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

501.935,00

380.836,95

501.935,00

380.836,95

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης)

2.503.647,50

2.366.027,00

1.529.194,97

1.798.729,26

Οφειλή σε εταιρείες Factoring

2.387.287,93

2.431.697,59

2.022.988,59

2.090.210,66

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

5.392.870,43

5.178.561,54

4.054.118,56

4.269.776,87

14.520.428,92

11.263.026,92

9.880.421,05

8.354.242,25

Σύνολο δανείων

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Δανεισμός την 31/12/2017

Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
Μακροπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο
δάνεια
κίνησης)
501.935,00
4.890.935,43

Μεταξύ 1 και 5 ετών

5.381.256,00

1.946.302,49

-

Άνω των 5 ετών

1.800.000,00

-

-

7.181.256,00

2.448.237,49

4.890.935,43

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη αξία

-

-

-

7.181.256,00

2.448.237,49

4.890.935,43

Δανεισμός την 31/12/2016

Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ομολογιακά
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
Μακροπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο
δάνεια
κίνησης)
380.836,95
4.797.724,59

Μεταξύ 1 και 5 ετών

3.080.000,00

204.465,38

-

Άνω των 5 ετών

2.800.000,00

-

-

5.880.000,00

585.302,33

4.797.724,59

-

-

-

5.880.000,00

585.302,33

4.797.724,59

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη αξία
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δανεισμός την 31/12/2017

Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
Μακροπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο
δάνεια
κίνησης)
501.935,00
3.552.183,56

Μεταξύ 1 και 5 ετών

2.080.000,00

1.946.302,49

-

Άνω των 5 ετών

1.800.000,00

-

-

3.880.000,00

2.448.237,49

3.552.183,56

-

-

-

3.880.000,00

2.448.237,49

3.552.183,56

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη αξία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δανεισμός την 31/12/2016

Ποσά σε €
1 έτος και λιγότερο

Ομολογιακά
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
Μακροπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο
δάνεια
κίνησης)
380.836,95
3.888.939,92

Μεταξύ 1 και 5 ετών

1.080.000,00

Άνω των 5 ετών

2.800.000,00

-

-

3.880.000,00

585.302,33

3.888.939,92

-

-

-

3.880.000,00

585.302,33

3.888.939,92

Μείον: προσαρμογή στην εύλογη αξία

204.465,38

-

Οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
Τα συμβατικά επιτόκια δανεισμού του Ομίλου είναι τα εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Euribor 3μ+5%

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

-

465.302,40

-

465.302,40

Euribor 3μ+5,5%

1.523.386,83

510.620,32

1.523.386,83

510.620,32

Euribor 6μ+5,8%

3.880.000,00

4.000.000,00

3.880.000,00

4.000.000,00

Euribor 3μ+6%

948.237,49

Euribor 3μ+6,5%

2.387.287,93

Σταθερό επιτόκιο 6,96%

2.301.256,00

948.237,49
2.431.697,59

2.022.988,59

2.090.210,66
-

Σταθερό επιτόκο 7,3%

-

204.594,68

-

Σταθερό επιτόκιο 7,9%

2.477.744,33

106.959,43

1.503.299,85

Σταθερό επιτόκιο 8%

1.000.000,00

2.255.743,63

-

-

-

203.926,99

-

203.926,99

Σταθερό επιτόκιο 9,30%

-

1.084.181,88

-

1.084.181,88

Σταθερό επιτόκιο 9,75%

2.516,34

Σταθερό επιτόκιο 9,15%

Σύνολο δανείων

Σελίδα | 64

14.520.428,92

2.508,29
11.263.026,92

9.880.421,05

8.354.242,25

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Τα δάνεια του Ομίλου, κατά τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, αναλύονται ανά είδος και ημερομηνία λήξης, στον πίνακα
που ακολουθεί (ποσά σε ευρώ):
Περιγραφή

σημ.

Τράπεζα

Λήξη

Μακροπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης

α

ΑΤΤΙΚΗΣ

21/12/2021

948.237,49

Τραπεζικό Δάνειο κεφαλαίου κίνησης

β

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.508,22

205.687,30

Ομολογιακό δάνειο

γ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18/04/2023

3.880.000,00

4.000.000,00

Μακροπρόθεσμο δάνειο κεφαλαίου κίνησης

δ

ALPHA BANK

05/07/2022

1.523.386,83

510.620,32

Τραπεζικό Δάνειο κεφαλαίου κίνησης

ε

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.477.744,33

1.649.713,84

Factoring
Ομολογιακό δάνειο από εταιρείες
SouthBridge Europe Mezzanine SCA SICAR
Ανενεργά δάνεια

ζ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.387.287,93

2.431.697,59

3.301.256,00

2.000.000,00

8,12

5,54

14.520.428,92

11.263.026,92

η

31/12/2017

17/12/2019

θ

Σύνολο

31/12/2016
465.302,33

19.1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Ληφθείσες εγγυήσεις

29.400,00

4.400,00

1.400,00

1.400,00

Σύνολο

29.400,00

4.400,00

1.400,00

1.400,00

19

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Προμηθευτές εσωτερικού

10.570.610,79

14.391.592,79

10.741.132,36

10.145.812,32

Προμηθευτές εσωτερικού ενδοταιρικών συναλλαγών

3.009.508,47

-

126.790,15

(22.099,92)

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

2.397.014,53

3.506.822,52

591.550,09

1.815.691,42

15.977.133,79

17.898.415,31

11.459.472,60

11.939.403,82

Σύνολο

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους.
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές δεν αποτελούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται σε
διάστημα 1 έως 120 ημερών για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

Σελίδα | 65
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

20

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Προκαταβολές πελατών

100.509,16

89.731,59

74.429,56

72.330,59

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

174.880,09

22.859,32

14.758,73

11.877,03

64.841,14

179.291,14

64.841,14

179.291,14

Υποχρεώσεις προς πιστωτές διάφορους

235.569,21

246.862,48

13.531,80

22.725,34

Οφειλές σε φόρους πλήν φόρου εισοδήματος

529.140,51

361.812,85

44.806,76

133.156,48

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία

361.170,10

306.453,56

115.679,94

113.369,50

Εσοδα επόμενων χρήσεων

531.232,38

301.999,95

-

-

Αγορές υπό τακτοποίηση

437.062,40

335.342,89

412.307,55

306.086,43

2.434.404,99

1.844.353,78

740.355,48

838.836,51

Μερίσματα πληρωτέα

Σύνολο

21

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Πωλήσεις εμπορευμάτων

235.325.924,74 225.798.128,42 192.599.596,45 189.638.545,30

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

41.611.752,56

Σύνολο

43.665.653,30

39.547.482,82

276.937.677,30 269.463.781,72 232.147.079,27 230.476.129,72

22

Έξοδα ανά κατηγορία

Στα έξοδα των λειτουργιών της ενοποιημένης κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται:
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40.837.584,42

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2017
Ποσά σε €

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
1.614.528,63
5.728.530,21

Σύνολο
7.343.058,84

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

-

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων

-

784.054,66

1.862.406,48

2.646.461,14

Λοιπές Παροχές Τρίτων

-

101.087,25

244.789,33

345.876,58

Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος

-

5.105,56

36.105,11

41.210,67

Ενοίκια

-

440.318,89

1.382.854,20

1.823.173,09

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

-

34.757,13

124.429,42

159.186,55

Ασφάλιστρα

-

101.558,89

48.386,48

149.945,37

Ψυκτικά - αποθήκευτρα

-

-

-

-

Επισκευές και συντηρήσεις

-

36.321,56

187.620,00

223.941,56

Δαπάνες σε ακίνητα τρίτων
Φόροι - Τέλη

-

-

-

-

-

157.697,29

475.719,96

633.417,25

Λοιπά διάφορα έξοδα

-

50.185,10

154.012,84

204.197,94

Έξοδα μεταφορών

-

50.152,76

736.543,95

786.696,71

Έξοδα ταξιδίων

-

329,87

-

329,87

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

-

166.990,88

650.927,70

817.918,58

Υλικά άμεσης ανάλωσης

-

17.583,70

132.943,23

150.526,93

Κοινόχρηστες δαπάνες

-

-

1.932,63

1.932,63

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

-

257.517,54

728.183,19

985.700,73

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

20.483,57

47.794,99

68.278,56

Προβλέψεις

-

-

-

-

-

- 257.516.013,20

3.838.673,28

12.543.179,72 273.897.866,20

Κόστος πωληθέντων/ αναλωθέντων
257.516.013,20
αποθεμάτων
Σύνολο
257.516.013,20
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2016
Ποσά σε €

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
1.585.763,48
5.469.775,34

Σύνολο
6.323.863,43

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

-

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων

-

460.683,93

1.512.512,22

Λοιπές Παροχές Τρίτων

-

60.410,57

199.733,55

870,84

Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος

-

4.917,13

37.371,80

194.761,35

Ενοίκια

-

259.607,09

889.009,19

1.160.254,73

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

-

29.968,67

123.256,32

120.453,82

Ασφάλιστρα

-

99.253,10

49.778,90

190.360,07

Ψυκτικά - αποθήκευτρα

-

-

9.717,25

4.467,97

Επισκευές και συντηρήσεις

-

44.055,74

178.461,64

284.795,15

Δαπάνες σε ακίνητα τρίτων
Φόροι - Τέλη

-

-

-

-

-

163.351,89

367.849,29

496.825,80

Λοιπά διάφορα έξοδα

-

44.569,71

141.506,09

83.569,39

Έξοδα μεταφορών

-

31.157,92

536.533,62

459.074,41

Έξοδα ταξιδίων

-

3.681,14

1.069,77

2.562,84

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

-

33.558,17

177.683,34

190.583,87

Υλικά άμεσης ανάλωσης

-

17.779,76

150.029,49

159.612,89

Κοινόχρηστες δαπάνες

-

-

1.942,67

13.080,73

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

-

203.494,46

542.513,74

548.249,19

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

25.626,63

240.626,45

151.624,75

Προβλέψεις

-

-

-

-

Κόστος πωληθέντων/ αναλωθέντων αποθεμάτων
253.559.125,87

-

- 269.281.388,68

3.067.879,39

10.629.370,66 280.271.694,39

Σύνολο

253.559.125,87

605.294,48

Στα έξοδα των λειτουργιών της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της μητρικής περιλαμβάνονται:
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2017
Ποσά σε €

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
672.816,11
1.775.903,43

Σύνολο
2.448.719,54

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

-

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων

-

Λοιπές Παροχές Τρίτων

-

582,89

3.385,97

3.968,86

Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος

-

5.105,56

36.105,11

41.210,67

Ενοίκια

-

81.616,69

260.934,62

342.551,31

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

-

8.792,75

40.537,21

49.329,96

Ασφάλιστρα

-

93.658,77

17.183,65

110.842,42

Ψυκτικά - αποθήκευτρα

-

Επισκευές και συντηρήσεις

-

Δαπάνες σε ακίνητα τρίτων
Φόροι - Τέλη

-

59.506,45

155.095,56

214.602,01

Λοιπά διάφορα έξοδα

-

2.183,74

9.593,66

11.777,40

Έξοδα μεταφορών

-

13.044,64

169.335,82

182.380,46

Έξοδα ταξιδίων

-

329,87

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

-

12.981,60

701.677,26

714.658,86

Υλικά άμεσης ανάλωσης

-

7.100,44

56.030,70

63.131,14

Κοινόχρηστες δαπάνες

-

1.932,63

1.932,63

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

-

51.018,08

165.545,56

216.563,64

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

20.483,57

47.794,99

68.278,56

Προβλέψεις

-

-

-

-

-

- 225.611.302,61

1.083.304,56

3.659.159,09 230.353.766,26

Κόστος πωληθέντων/ αναλωθέντων
225.611.302,61
αποθεμάτων
Σύνολο
225.611.302,61
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31.805,00

124.600,61

156.405,61

22.278,40

93.502,31

115.780,71
-

329,87

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2016
Κόστος
πωλήσεων

Ποσά σε €

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
679.386,11
1.872.685,46

Σύνολο
2.552.071,57

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

-

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων

-

Λοιπές Παροχές Τρίτων

-

-

113,00

113,00

Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος

-

4.917,13

37.371,80

42.288,93

Ενοίκια

-

64.839,30

247.721,67

312.560,97

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

-

10.467,82

40.410,68

50.878,50

Ασφάλιστρα

-

92.027,59

18.166,93

110.194,52

Ψυκτικά - αποθήκευτρα

-

4.440,00

4.440,00

Επισκευές και συντηρήσεις

-

82.970,86

109.076,50

Δαπάνες σε ακίνητα τρίτων
Φόροι - Τέλη

-

62.394,73

154.464,99

216.859,72

Λοιπά διάφορα έξοδα

-

2.176,09

11.275,39

13.451,48

Έξοδα μεταφορών

-

12.930,82

152.327,55

165.258,37

Έξοδα ταξιδίων

-

3.324,55

-

3.324,55

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

-

24.184,78

692.273,24

716.458,02

Υλικά άμεσης ανάλωσης

-

5.896,96

62.389,33

68.286,29

Κοινόχρηστες δαπάνες

-

-

1.942,67

1.942,67

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

-

52.120,66

142.224,90

194.345,56

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

-

21.724,61

50.690,76

72.415,37

Προβλέψεις

-

-

-

-

Κόστος πωληθέντων/ αναλωθέντων αποθεμάτων
223.979.066,74

-

- 223.979.066,74

1.103.699,53

3.706.779,99 228.789.546,26

Σύνολο

223.979.066,74

41.202,74

135.310,76

26.105,64

176.513,50

-

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 31/12/2017

Ποσά σε €
Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα
Έκτακτες αμοιβές (bonus) προσωπικού
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 31/12/2016

1/1 31/12/2017

1/1 31/12/2016

5.763.555,43

4.981.956,56

1.906.575,85

2.008.349,91

-

-

-

-

1.477.784,06

1.305.592,84

511.499,54

506.830,73

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

14.438,77

816,55

2.266,76

1.819,16

Αποζημιώσεις απόλυσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
συνταξ. παροχών)
Σύνολο

43.053,93

35.497,48

13.387,20

16.909,80

44.226,65

-

14.990,19

18.161,97

7.343.058,84

6.323.863,43

2.448.719,54

2.552.071,57

(προβλέψεις

Ο αριθμός προσωπικού για τις δύο παρουσιαζόμενες χρήσεις είναι ο εξής:
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Πλήθος ατόμων
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

.
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0

0

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

307

264

102

102

21

24

4

4

328

289

106

106

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
για τη χρήση 2017

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (συνέχεια)

23 Λοιπά έσοδα
Τα «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνουν:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

1/1 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2016

1/1 31/12/2017

1/1 31/12/2016

154,00

220,00

154,00

220,00

Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών

290.392,92

218.396,79

100.355,28

292.763,67

Εισπραττόμενα έσοδα από ενοίκια

107.478,24

11.344,99

88.428,24

87.344,99

(448,36)

(965,53)

7,00

340,03

(6.860,53)

4.420,23

47,95

-

Επιχορηγήσεις & διάφ.έσοδα πωλ.

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Κέρδη από εκπ.μηχ.τεχν.εγκ.-λοιπ.μηχ.εξ.
Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων
Αναλογιστικά κέρδη
Σύνολο

1.015,44

18.938,20

15,44

0,05

55.152,75

-

19.192,10

-

446.884,46

252.354,68

208.200,01

380.668,74

24 Λοιπά έξοδα
Τα «Λοιπά έξοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνουν:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

1/1 31/12/2017
33.335,15

Ζημιές από εκποίηση μεταφ. μέσων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 31/12/2016
42.262,80

1/1 31/12/2017
2.242,48

1/1 31/12/2016
30.938,86

-

-

-

6.079,68

Ζημιές από εκποίηση επίπλων -λοιπ. εξ.

6.079,68

-

Ζημιές από αναλογιστική μελέτη προσω

27.378,01

49.714,94

197.689,87

213.894,96

1.069,39

929,57

264.482,71

305.872,70

9.391,55

36.849,35

Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων
Σύνολο
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25 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα «Χρηματοοικονομικά έσοδα» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνουν:
1/1 - Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016

Ποσά σε €

1/1 - Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 31/12/2017
31/12/2016

Χρηματοοικονομικά έσοδα
362,76

706,76

301,64

610,97

362,76

706,76

301,64

610,97

36.146,85

31.436,72

13.310,58

10.896,36

402.895,33

277.933,32

231.684,23

117.933,32

23.057,30

70.868,72

23.057,30

70.868,72

Τόκοι & έξοδα βραχ.τραπ.χορηγ.

321.754,69

312.970,15

246.696,46

261.120,51

Προμήθειες Ε/Ε
Τόκοι &έξοδα εισπράξεως
σύμβαση Factoring

314.972,95

331.117,95

303.483,00

323.557,95

262.148,94

264.494,35

233.874,10

257.084,80

139.220,47

81.468,79

85.802,80

45.995,48

-

-

-

-

1.500.196,53

1.370.290,00

1.137.908,47

1.087.457,14

(1.499.833,77)

(1.369.583,24)

(1.137.606,83)

(1.086.846,17)

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκος στην υποχρέωση (ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Τόκοι & έξοδα ομολογιακών δανείων
Τόκοι & έξοδ.λοιπ.μακρ.υποχρ.

απαιτήσεων

Λοιπά συναφή μέ τίς χρηματοδοτήσεις έξοδα
Προβλέψεις απομείωσης χρεογράφων
Σύνολο
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Τα έξοδα τόκων τραπεζικών δανείων προέρχονται από τα δάνεια του Ομίλου που αναλύονται στην σημείωση …..
Φορολογία εισοδήματος

26
26.1 Υποχρεώσεις από τρέχων φόρο

. Συγκεκριμένα το ποσό του φόρου που απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

297.393,44

447.012,88

280.921,79

328.542,49

Αναβαλλόμενος φόρος

308.737,73

(80.257,21)

31.625,65

24.244,53

Σύνολο

606.131,17

366.755,67

312.547,44

352.787,02
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26.2 Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο της υποχρέωσης,
με τη χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες
του Ομίλου.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς, για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
(Χρέωση)/ Πίστωση στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

887.645,97

807.388,76

263.713,28

287.957,81

(308.737,73)

80.257,21

(31.625,65)

(24.244,53)

578.908,24

887.645,97

232.087,63

263.713,28

Ο αναβαλλόμενος φόρος που βαρύνει την καθαρή θέση αφορά το αναλογιστικό κέρδος/(ζημία) βάσει της
αναλογιστικής μελέτης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις (σημ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε.).
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αναβαλλόμενη φορολογία ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενη
στοιχείων

φορολογία

άυλων

περιουσιακών

Αναβαλλόμενη φορολογία παροχών στο προσωπικό
Αναβαλλόμενη φορολογία μεταφερόμενων λογ. ζημιών
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων ανάπτυξης
Αναβαλλόμενη φορολογία απομείωσης χρεογράφων
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

887.645,97

807.388,76

-

-

(153.724,44)

(159.035,47)

(34.267,17)

(34.115,91)

15.253,64

13.932,53

2.641,51

9.871,38

(183.804,56)

297.489,46

-

-

13.537,63

(72.129,31)

-

-

-

-

-

-

578.908,24

887.645,97

232.087,63

263.713,28

263.713,28

287.957,81
-

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόμιμα κατοχυρωμένο
δικαίωμα για συμψηφισμό των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
εφόσον οι αναβαλλόμενοι φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
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Τα συμψηφισμένα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
– Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες

916.437,24

749.191,98

266.354,79

297.829,19

(337.529,00)

138.453,99

(34.267,17)

(34.115,91)

578.908,24

887.645,97

232.087,63

263.713,28

– Πληρωτέες μετά από 12 μήνες

-

-

-

-

– Πληρωτέες εντός 12 μηνών

-

-

-

-

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

-

-

-

-

578.908,24

887.645,97

232.087,63

263.713,28

– Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (πριν από συμψηφισμό των υπολοίπων
που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία) κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχεις ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
(πριν από συμψηφισμούς)
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2017
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2018
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Άυλα
περιουσιακά
στοιχεία
503.280,61
(159.035,47)

Παροχές στο Μεταφερόμενες Απομείωση
προσωπικό
φορολ. Ζημίες
χρεογράφων Έξοδα ανάπτυξης
132.362,01
79.460,00
92.286,13
13.932,53
297.489,46
(72.129,31)

344.245,14
(153.724,44)

146.294,54
15.253,64

376.949,46
(183.804,56)

92.286,13

(72.129,31)
13.537,63

190.520,71

161.548,18

193.144,90

92.286,13

(58.591,68)

Σύνολο
(807.388,75)
(80.257,21)
887.645,96
(308.737,73)
578.908,24

503.280,61

132.362,01

79.460,00

92.286,13

-

(807.388,75)

344.245,14

146.294,54

376.949,46

92.286,13

(72.129,31)

887.645,96

190.520,71

161.548,18

193.144,90

92.286,13

(58.591,68)

578.908,24
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H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Άυλα
Παροχές
(πριν από συμψηφισμούς)
περιουσιακά
στο
στοιχεία
προσωπικό
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
151.870,96 43.800,72
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(34.115,91)
9.871,38
(Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
117.755,05 53.672,10
Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(34.267,17)
2.641,51
(Χρέωση)/ Πίστωση στην καθαρή θέση
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
83.487,88 56.313,61
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2017
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) την
1η Ιανουαρίου 2018
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Απομείωση
χρεογράφων

92.286,13

Σύνολο
287.957,81
(24.244,53)
263.713,28
(31.625,65)
232.087,63

92.286,13
92.286,13

151.870,96

43.800,72

92.286,13

287.957,81

117.755,05

53.672,10

92.286,13

263.713,28

83.487,88

56.313,61

92.286,13

232.087,63
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26.3 Φόροι εισοδήματος
26.3.1 Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης
Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,
με αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος επί των
αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Τρέχων Φόρος
Φόρος περιόδου

297.393,44

447.012,88

280.921,79

328.542,49

-

-

-

-

297.393,44

447.012,88

280.921,79

328.542,49

308.737,73

308.737,73

(80.257,21)
(80.257,21)

31.625,65
31.625,65

24.244,53
24.244,53

606.131,17

366.755,67

312.547,44

352.787,02

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
Σύνολο τρέχων φόρους
Αναβαλλόμενος Φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές
Αναβαλλόμενος φόρος από χρησιμοποίηση φορολογικής ζημιάς
Αναβαλλόμενος φόρος από αναγνώριση φορολογικής ζημιάς
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου
Σύνολο φόρων
Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής

29%

Κέρδη προ φόρων

29%

29%

29%

1.722.379,08

784.304,53

854.514,64

943.556,68

499.489,93

227.448,31

247.809,25

273.631,44

27.154,16

107.679,68

27.154,16

49.080,62

(45.446,11)

(191.469,30)

5.958,38

5.830,44

308.737,74
(183.804,56)

(80.257,21)
303.354,19

31.625,66
-

24.244,53
-

Σύνολο (2)

106.641,23

139.307,36

64.738,20

79.155,58

Σύνολο (1+2)

606.131,16

366.755,67

312.547,44

352.787,02

Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή
(1)
Ποσά φόρου που αναλογούν σε:
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
Δαπάνες επί των οποίων δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος από αναγν.φορ.ζημιάς

Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας ο
οποίος ανέρχεται σε 29%. Η φορολογητέα βάση έχει προσαυξηθεί με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις
καταλογισθείσες λογιστικές διαφορές φορολογικού ελέγχου.
27

Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας, με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
Κέρδη ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή)
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές
μετοχές (σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

0,971

0,363

0,471

0,514

1.116.247,91

417.548,86

541.967,20

590.769,66

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

Μέσος αριθμός κοινών μετοχών

Διανομή κερδών

28

28.1 Διανομή κερδών με έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την 01/09/2017,
εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.183.000,00 από τα κέρδη της χρήσης 2016 (ήτοι ποσό ευρώ 1.03
ευρώ ανά μετοχή). Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχε αποδοθεί στους μετόχους το σύνολο του ως άνω
μερίσματος.
28.2 Προτεινόμενη διανομή κερδών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή από
τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της χρήσης 2017 μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 423.000,00 (ήτοι ποσό ευρώ
0,37 ανά μετοχή) και τη κράτηση ποσού ευρώ 30.000,00 για τακτικό αποθεματικό.

29

Δεσμεύσεις

29.1 Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις οι οποίες να έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.

30

Εγγυήσεις

Οι ληφθείσες εγγυήσεις για την εξασφάλιση υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους
αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017

31/12/2016

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων

8.121.731,30

8.671.731,30

7.831.731,30

8.381.731,30

Σύνολα

8.121.731,30

8.671.731,30

7.831.731,30

8.381.731,30

31

Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
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32

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις/απαιτήσεις

32.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
32.1.1 Επίδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου.
32.1.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
(α) Ανέλεγκτες φορολογικά υποχρεώσεις μητρικής
Η μητρική εταιρεία, βασιζόμενη στις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, έχει περαιώσει τις φορολογικές
της υποχρεώσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις, από την ίδρυση της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Για τις διαχειριστικές χρήσεις 2011 έως και 2016 η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των φορολογικών νόμων. Οι ανωτέρω φορολογικοί
έλεγχοι ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και ο νόμιμος ελεγκτής εξέδωσε τις αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής
συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη (συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη), για την χρήση 2017 ό έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

(β) Ανέλεγκτες φορολογικά υποχρεώσεις θυγατρικής
Δεν απαιτήθηκε σχηματισμός πρόβλεψης για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιρειών.
32.2 Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ.
33 Συναλλαγές

και

υπόλοιπα

συνδεδεμένων

μερών
Τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου με βάση τα όσα προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων
Μερών» είναι τα παρακάτω:
(α) Μητρική εταιρεία του Ομίλου
Μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε η οποία ελέγχεται από τους ΜΟΥΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 37,5% ,
ΜΟΥΧΑΛΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 37,5% , ΜΟΥΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10% ,ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 10% και ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
5%.
(β) Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Στα λοιπά συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα:
Εταιρείες συνδεδεμένες μέσω του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΧΑΛΗ
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ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ

ΙΝΚΑΤ Α.Ε
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Εταιρείες συνδεδεμένες μέσω του ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΧΑΛΗ
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ από 03/11/2015 μέχρι σήμερα

Εταιρείες Συνδεδεμένες μέσω του Παναγιώτη Ι. Σολωμού
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΙΝΚΑΤ Α.Ε

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ από 27/01/2014 μέχρι σήμερα
Μέλος του Δ.Σ από 03/11/2015 μέχρι σήμερα
Μέλος του Δ.Σ από 03/11/2015 μέχρι σήμερα

FIRST ATHENS CORPORATE FINANCE

Αντιπρόεδρος του ΔΣ από 23/5/2012 σήμερα

OLIVE MEDIA A.E.

Μέλος του ΔΣ από 20/9/2013 μέχρι σήμερα

MEGAS Yeeros LLC

Μέλος του ΔΣ από 13/7/2012 μέχρι σήμερα

DELIVERAS A.E.

Μέλος του ΔΣ από 08/10/2014 μέχρι σήμερα

CUSTOM MEDIA LABS INC.

Μέλος του ΔΣ από 21/04/2014 μέχρι σήμερα

(γ) Βασικά Διευθυντικά στελέχη
Στα βασικά Διευθυντικά Στελέχη περιλαμβάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Εταιρείας
(εκτελεστικά και μη εκτελεστικά), τα οποία είναι τα παρακάτω:
ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο (ενδοομιλικές), καθώς και τα μεταξύ τους υπόλοιπά,
εφόσον υπάρχουν, απαλείφονται κατά την ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων τους.
33.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της μητρικής εταιρείας με τα υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά απεικονίζονται ανωτέρω, για
τις παρουσιαζόμενες χρήσεις, έχουν ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Έσοδα από την πώληση αγαθών
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΙΝΚΑΤ Α.Ε
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
Σύνολο Εσόδων από την πώληση αγαθών

34.331,94

1.046,07

34.331,94

1.046,07

17.262.478,16

12.508.484,99

15.318.760,23

10.616.900,09

370.815,45

555.447,12

17.667.625,55

13.064.978,18

15.353.092,17

10.617.946,16

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
ΙΝΚΑΤ Α.Ε

591.665,00

636.640,00

-

-

1.515.802,94

635.387,86

-

-

-

-

-

-

2.107.467,94

1.272.027,86

-

-

ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε

42.000,00

257.652,00

42.000,00

257.652,00

ΙΝΚΑΤ Α.Ε

38.600,00

86.657,68

17.000,00

7.057,68

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε

22.512,37

-

-

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε

Σύνολο Εσόδων από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα

Σύνολο Λοιπά Εσόδων
Σύνολο

103.112,37

344.309,68

59.000,00

264.709,68

19.878.205,86

14.681.315,72

15.412.092,17

10.882.655,84

0,00

-

-

-

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Αγορές αγαθών
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

2.311.308,22

2.438.455,26

367.590,29

546.870,36

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε

15.353.092,17

10.616.900,09

Σύνολο Αγορών αγαθών

17.664.400,39

13.055.355,35

367.590,29

546.870,36

1.515.202,94

630.947,86

1.515.202,94

630.947,86

609.665,00

-

-

-

59.000,00

-

-

-

2.183.867,94

630.947,86

1.515.202,94

630.947,86

ΙΝΚΑΤ Α.Ε

Λήψη υπηρεσιών
ΙΝΚΑΤ Α.Ε
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
Σύνολο ληφθέντων υπηρεσιών
Λοιπές δαπάνες
ΙΝΚΑΤ Α.Ε
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
Σύνολο λοιπών δαπανών

-

29.937,53

729.256,76

26.337,53

13.016,76

-

265.755,75

-

-

-

-

29.937,53

995.012,51

26.337,53

13.016,76

14.681.315,72

1.909.130,76

1.190.834,98

Σύνολο
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Οι πωλήσεις και οι αγορές από και προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις γίνονται με τους όρους που ισχύουν στην
αγορά καθώς και σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.
33.2 Υπόλοιπα απαιτήσεων – υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, τόσο
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 όσο και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΙΝΚΑΤ Α.Ε
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε
Σύνολο

-

642.195,68

2.882.718,32

2.821.503,16

130.311,76

1.318,48

3.013.030,08

642.195,68
1.605.509,46

1.669.991,35

3.465.017,32

1.605.509,46

2.312.187,03

1.403.999,01

1.129.411,89

126.790,15

(22.099,92)

3.521,61

1.318,48

3.521,61

1.318,48

1.605.509,46

2.334.286,95

-

-

-

-

-

-

3.013.030,08

3.465.017,32

130.311,76

(20.781,44)

-

-

1.475.197,70

2.332.968,47

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
ΙΝΚΑΤ Α.Ε
ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε

Σύνολο
Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της χρήσης δεν έχουν καλυφθεί με εγγυήσεις και η
τακτοποίηση τους γίνονται ταμειακά.
Δεν χρειάστηκε να σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα
μέρη.
33.3 Παροχές και υπόλοιπα βασικών διευθυντικών στελεχών
Οι παροχές προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και της εταιρείας είναι οι παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές

47.723,18

47.114,97

-

-

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

11.959,43

11.714,29

-

-

Μισθώματα επιβατικών Ι.Χ.

-

-

-

-

Αμοιβές Μελών Δ.Σ.

-

-

-

-

Λοιπές αμοιβές

-

24.000,00

-

-

59.682,61

82.829,26

-

-

Σύνολο

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου,
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προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στον Όμιλο και στην εταιρεία δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για διευθυντικά στελέχη που να αφορούν παροχές
για μετά την έξοδο από την υπηρεσία, λοιπές μακρόχρονες παροχές, παροχές λήξης απασχόλησης καθώς και
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.
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Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα Διευθυντικά Στελέχη συνοψίζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

31/12/2017

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις από Μέλη Δ.Σ.

21.792,89

21.792,89

21.792,89

21.792,89

Σύνολο

21.792,89

21.792,89

21.792,89

21.792,89

Υποχρεώσεις σε Μέλη Δ.Σ.

4.942,04

8.430,12

-

-

Σύνολο

4.942,04

8.430,12

-

-

16.850,85

13.362,77

21.792,89

21.792,89

Καθαρά υπόλοιπα από διευθυντικά στελέχη

33.4 Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
Δεν υπάρχουν δάνεια μεταξύ των συνδεδεμένων μερών κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους.
33.5 Λοιπές συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών
Δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη που να χρήζουν γνωστοποίησης στις
παρούσες επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

34

Στόχοι και πολιτικές προγράμματος διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων
των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ρευστότητας και κινδύνων
από τη μεταβολή των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών
αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην
χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά άμεσα
εμπλεκόμενα τμήματα του Ομίλου. Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς
χρηματαγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συσχετίζονται με τις δραστηριότητες
του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από
συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
34.1 Κίνδυνος από την μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Η έκθεση του Ομίλου σε κίνδυνο από τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν είναι σημαντική δεδομένου
ότι οι συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου διενεργούνται στο εγχώριο νόμισμα λειτουργίας της κάθε εταιρείας
Επιπλέον, ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.
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34.2 Κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων
Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου είναι αποκλειστικά σε ευρώ με κυμαινόμενα επιτόκια και αφορά στο σύνολό του
τη μητρική εταιρεία. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει
την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής
θέσης.
Στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και στην εμπειρία της η διοίκηση πιστεύει ότι μία παράλληλη μετακίνηση των
επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης (αύξηση ή μείωση), σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος των χρήσεων
2017 και 2016, κρίνεται ως πιθανή. Αν συνέβαινε αυτή η μεταβολή, η επίδρασή της στα καθαρά κέρδη προ φόρων
των χρήσεων 2017 και 2016 και στα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα, θα είχε ως
εξής:
Ποσά σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επιτόκιο

Χρήση 1/1 έως 31/12/2016

Euribor

Περίοδος 1/1 έως 31/12/2017

Euribor

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρήση 1/1 έως 31/12/2016
Περίοδος 1/1 έως 31/12/2017

Επιτόκιο

Euribor
Euribor

Μεταβολή
επιτοκίου

Επίδραση στα
κέρδη προ
φόρων

Επίδραση στα
ίδια κεφάλαια

1,00%

7.843,05

5.568,56

-1,00%

(7.843,05 )

(5.568,56 )

1,00%

17.223,79

12.228,89

-1,00%

(17.223,79 )

(12.228,89 )

Μεταβολή
επιτοκίου

Επίδραση στα
κέρδη προ
φόρων

Επίδραση στα
ίδια κεφάλαια

1,00%

9.435,57

6.699,25

-1,00%

(9.435,57 )

(6.699,25 )

1,00%

8.545,15

6.067,05

-1,00%

(8.545,15 )

(6.067,05 )

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα
που επηρεάζονται από μεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι το υπόλοιπο αυτών των
χρηματοοικονομικών μέσων στο τέλος της περιόδου παρέμεινε αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης.
34.3 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως
από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς,
ενώ δεν υπάρχουν μεμονωμένοι πελάτες με σημαντικά υπόλοιπα σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων.
Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, ο Όμιλος χρησιμοποιεί εξωτερικές πιστωτικές πληροφορίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν την εξέταση τραπεζικών και άλλων διαθέσιμων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης, καθώς και τη
λήψη εξωτερικών εκθέσεων ή αναλύσεων, προκειμένου να εκτιμήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα
του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το πιστωτικό του όριο.
Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, η έγκριση των πιστωτικών ορίων είναι αποτέλεσμα μιας πιο
αυστηρής διαδικασίας που εμπλέκει όλα τα επίπεδα της ανώτερης διοίκησης. Τα πιστωτικά όρια αναθεωρούνται σε
συνεχόμενη βάση ενώ όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.
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Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για πιθανές ζημίες απομείωσης. Η Διοίκηση του Ομίλου
θεωρεί ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν απομειωθεί στην κλειόμενη ή σε
προηγούμενες χρήσεις είναι πλήρως ανακτήσιμα. Κατά το τέλος της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, κρίνεται ότι
δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς
απαίτησης. Επιπλέον, για τις απαιτήσεις εκείνες η είσπραξη των οποίων έχει καθυστερήσει πέραν των συνήθων
εμπορικών όρων συναλλαγής, λόγω των τρεχουσών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, η Διοίκηση
έχει λάβει όλα τα μέτρα, καθώς επίσης έχει ενεργήσει εγκαίρως και καταλλήλως για την είσπραξη αυτών. Η χρονική
ανάλυση των απαιτήσεων αναλύεται στη σημείωση 11 της παρούσας έκθεσης.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του με τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος συναλλάσσεται
μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

10

458.983,71

399.098,17

31.698,32

36.619,64

Απαιτήσεις από πελάτες

12

6.956.999,26

6.602.433,81

6.216.365,61

6.260.477,63

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

13

6.022.790,56

4.640.800,64

3.424.365,17

3.005.495,51

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

14

Σύνολο

3.529.600,71

3.249.274,96

2.274.643,06

2.435.637,20

16.968.374,25

14.891.607,58

11.947.072,16

11.738.229,98

34.4 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου, που
εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από
τις σχετικές δανειακές συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
σημ.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

Δανειακές υποχρεώσεις

19

Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1 και
5 ετών

Μείον:
προσαρμογή
στην εύλογη αξία

Άνω των
5 ετών

Σύνολο

15.977.133,79

-

-

-

15.977.133,79

5.392.870,43

7.327.558,49

1.800.000,00

-

14.520.428,92

21.370.004,22

7.327.558,49

1.800.000,00

-

30.497.562,71

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
σημ.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

Δανειακές υποχρεώσεις

19

Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1 και
5 ετών

Μείον:
προσαρμογή
στην εύλογη αξία

Άνω των
5 ετών

Σύνολο

17.898.415,31

-

-

-

17.898.415,31

5.178.561,54

3.284.465,38

2.800.000,00

-

11.263.026,92

23.076.976,85

3.284.465,38

2.800.000,00

-

29.161.442,23

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
σημ.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

Δανειακές υποχρεώσεις

19

Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο

Μεταξύ 1 και
5 ετών

Μείον:
προσαρμογή
στην εύλογη αξία

Άνω των
5 ετών

Σύνολο

11.459.472,60

-

-

-

4.054.118,56

4.026.302,49

1.800.000,00

-

9.880.421,05

15.513.591,16

4.026.302,49

1.800.000,00

-

21.339.893,65

11.459.472,60

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
σημ.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

Δανειακές υποχρεώσεις

19

Σύνολο

1 έτος και
λιγότερο
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Μείον:
προσαρμογή
στην εύλογη αξία

Άνω των
5 ετών

Σύνολο

11.939.403,82

-

-

-

4.269.776,87

1.284.465,38

2.800.000,00

-

8.354.242,25

16.209.180,69

1.284.465,38

2.800.000,00

-

20.293.646,07

34.5 Ανάλυση κινδύνου τιμών πρώτων υλών
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Μεταξύ 1 και
5 ετών

11.939.403,82
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35 Διαχείριση Κεφαλαίου
Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής δομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του στο μέλλον, να υποστηρίζεται η μελλοντική του ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη
εκ μέρους τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτών του.
Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαιά του με βάση το συντελεστή μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας τον
καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός
δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, πλέον των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και λοιπών
υποχρεώσεων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται
ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, πλέον του καθαρού
δανεισμού. Οι συντελεστές μόχλευσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα είχαν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

σημ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Σύνολο δανείων

19

14.520.428,92

11.263.026,92

9.880.421,05

8.354.242,25

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

15.977.133,79

17.898.415,31

11.459.472,60

11.939.403,82

μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

14

Καθαρός δανεισμός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Σύνολο
δανείων/Συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια

3.529.600,71

3.249.274,96

2.274.643,06

2.435.637,20

26.967.962,00

25.912.167,27

19.065.250,59

17.858.008,87

5.059.831,49

4.667.839,58

5.385.571,88

5.266.604,68

32.027.793,49

30.580.006,85

24.450.822,47

23.124.613,55

84,20%

84,74%

77,97%

77,23%

36

Μεταγενέστερα γεγονότα

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξετάσει την ύπαρξη γεγονότων μεταγενέστερων της ημερομηνίας της κατάστασης
οικονομικής θέσης που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του, τα
οποία παρατίθενται αμέσως παρακάτω:
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Εκτός από το παραπάνω γεγονός δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της κατάστασης
οικονομικής θέσης που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.
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