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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
της Εταιρείας 
«ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.» 

 
Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Eταιρείας  

Αξιότιμο Μέτοχοι  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43

α
 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα , 

υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. (η 
«Εταιρεία») για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και 
παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.  
 
 
1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 
Κατά το έτος 2016 ο καθαρός κύκλος εργασιών εκ πωλήσεως υπηρεσιών ανήλθε σε Ευρώ 12.178.870,91 έναντι 
των Ευρώ 12.863.864,40 του 2015, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,32%. Τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας ανήλθαν σε Ευρώ 1.221.552,36 έναντι των Ευρώ 1.555.304,77 του 2015, παρουσιάζοντας σημαντική 
μείωση της τάξεως του 21,46%. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε Ευρώ 5.330.239,33 έναντι των Ευρώ 
5.411.662,69 του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξεως του 1,50%.  
 
Οι ζημιές μετά φόρων κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε Ευρώ 856.656,67 έναντι κερδών Ευρώ 32.060,83  
κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση.  
 
Οι ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε Ευρώ 59.790,29 το 2016 έναντι κερδών Ευρώ 478.792,02 το 2015. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής: 

 

      
Αριθμοδείκτες	Οικονομικής	Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν	Ενεργητικό	 6.394.816,44				 6.273.820,94				

Συνολο	Ενεργητικού	 8.551.212,23				 8.724.669,32				

Μη	Κυκλοφορούν	Ενεργητικό	 2.156.395,79				 2.450.848,38				

Συνολο	Ενεργητικού	 8.551.212,23				 8.724.669,32				

Οι	παραπάνω	δείκτες	δείχνουν	την	αναλογία	κεφαλαίων	που	έχουν	διατεθεί	σε	κυκλοφορούντα	και	μη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία

Ιδια	Κεφάλαια	 5.318.996,34				 6.199.800,60				

Συνολο	Υποχρεώσεων		 3.232.215,89				 2.524.868,72				

Κυκλοφορούν	Ενεργητικό	 6.394.816,44				 6.273.820,94				

Βραχυπρόθεσμες		Υποχρεώσεις		 2.991.313,89				 2.329.476,69				

Ο	δείκτης	αυτός	δείχνει	τη	δυνατότητα	της	Εταιρείας	να	καλύψει	τις	βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις	της	με	στοιχεία	του	Κυκλοφορούντος	Ενεργητικού

2. 25,22% 28,09%

2016 2015

1. 74,78% 71,91%

3. 164,56% 245,55%

4. 213,78% 269,32%
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Αριθμοδείκτες	Απόδοσης	και	Αποδοτικότητας

Καθαρά	κέρδη	προ	φόρων	 (735.921,34)																			 (41.995,45)																								

Σύνολο	Εσόδων	 12.178.870,91														 12.863.864,40																	

Ο	αριθμοδείκτης	αυτός	απεικονίζει	τη	συνολική	απόδοση	της	Εταιρείας	σε	σύγκριση	με	τα	συνολικά	της	έσοδα

Καθαρά	κέρδη	προ	φόρων	 (735.921,34)																			 (41.995,45)																								

Ιδια	κεφάλαια	 5.318.996,34																	 6.199.800,60																				

Ο	παραπάνω	αριθμοδείκτης	απεικονίζει	την	αποδοτικότητα	των	ιδίων	κεφαλαίων	της	Εταιρείας

Μικτά	Κέρδη	 6.026.606,30																	 7.075.973,11																				

Σύνολο	Εσόδων	 12.178.870,91														 12.863.864,40																	

Ο	αριθμοδείκτης	αυτός	απεικονίζει	το	ποσοστιαίο	μέγεθος	του	μικτού	κέρδους	επί	των	πωλήσεων	της	Εταιρείας

3. 49,48% 55,01%

2016 2015

1. -6,04% -0,33%

2. -13,84% -0,68%

 
 

 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Όπως εμφανώς αποτυπώνεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τα έσοδα της Eταιρείας μειώθηκαν κυρίως 
λόγω της άυξησης των εκπτώσεων τζίρου ενώ η επιβάρυνση στα καθαρά της αποτελέσματα οφείλεται σε τρεις 
βασικούς λόγους :   α) στη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους λόγω  της ύφεσης και των παρεπόμενων 
δυσλειτουργιών που προκαλεί στην αγορά,  β) στις διαρκείς επενδύσεις της Εταιρίας σε ανάπτυξη και 
αναδιοργάνωσης του δικτύου καταστημάτων , σε εξοπλισμό και τεχνολογία και γ) στον σχηματισμό προβλέψεων 
για επισφαλείς απαιτήσεις.  
 
Κατά τα λοιπά, ως σημαντικά γεγονότα του 2016 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής :  
 
- Την ίδρυση νέου καταστήματος στην περιοχή του Ίλιον Αθήνας φτάνοντας έτσι συνολικά στα 25 

καταστήματα (24 καταστήματα το 2015)  
- Την ίδρυση νέου καταστήματος στην περιοχή της Μενεμένης Θεσσαλονίκης το οποίο προήλθε από εξαγορά  

εταιρείας τοποθέτησης και επισκευής κρυστάλλων αυτοκινήτων φτάνοντας έτσι στα 26 καταστήματα  
- Την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων σε Αθήνα και Πάτρα  
- Την ενδυνάμωση των συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες  
- Τις επενδύσεις σε σύγχρονα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης κλήσεων , εταιρικών δεδομένων  και 

προγραμματισμού  εργασιών  από το τηλεφωνικό κέντρο και το εταιρικό site. 
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3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η Εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα: 

α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤ/ΣΜΟΣ	ΕΓΚ/ΣΗΣ

1 Λ.ΤΑΤΟΪΟΥ	53,	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	/	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	32,	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	105,	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

4 ΟΡΕΣΤΗ	ΜΑΚΡΗ	64,	ΧΑΛΚΙΔΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

5 ΝΕΑ	ΟΕ	ΠΑΤΡΩΝ	-	ΑΘΗΝΩΝ	ΠΑΤΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

6 Λ.	ΑΘΗΝΩΝ	217,	ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

7 34ου	ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	ΠΕΖΙΚΟΥ,	ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

8 14ο	ΧΛΜ	ΕΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	-	ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

9 ΘΕΣΗ	ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ,	ΜΑΝΔΡΑ	ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10 3ο	ΧΛΜ	ΠΕΟ	ΛΑΡΙΣΑΣ	–ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

11 1ο	ΧΛΜ	ΕΟ	ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

12 Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ	296	ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

13 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ	159	&	ΠΕΡΓΑΜΟΥ	1	Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

14 ΚΗΦΙΣΙΑΣ	90,	ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

15 27	ΧΛΜ	ΒΑΡΗΣ	ΚΟΡΩΠΙΟΥ	&	ΗΡΩΝΟΣ,	ΚΟΡΩΠΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

16 21
ης

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	,	ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

17 ΠΑΤΡΩΝ	49	,	ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

18 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

19 2
ο

	ΧΛΜ	ΑΛΕΞ/ΛΗΣ	–	ΣΥΝΟΡΩΝ	,	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

20 ΝΕΑ	ΜΟΥΔΑΝΙΑ	,	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	

21 ΣΑΠΠΑΙΩΝ	113	,	ΚΑΒΑΛΑ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

22 ΝΑΥΠΛΙΟΥ	28	,	ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

23 ΦΡΑΝΤΖΗ	76	,	ΝΕΟΣ	ΚΟΣΜΟΣ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

24 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ		121	,	ΠΑΤΡΑ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

25 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ	115	,	ΙΛΙΟΝ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

26 ΜΕΝΕΜΕΝΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

 
Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 η Εταιρεία προχωρησε στην μετακόμιση των κεντρικών γραφείων στη 
Μεταμόρφωση, ενώ παράλληλα  ίδρυσε και νέα καταστήματα στο Ιλιον και στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.  Η 
αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του κύκλου 
εργασιών και στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας.  
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4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των 
στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες Καταστάσεις Χρηματοικονομικής Θέσης. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαθέτει 
επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας. 
 
Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικούς κινδύνους αγοράς κυρίως λόγω του ότι η αγορά επισκευής 
και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων μετά την πτώση των τελευταίων ετών έχει σταθεροποιηθεί και 
έχει ανοδική τάση το 2017. 
 
Λειτουργικός Κίνδυνος : Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
σχετικά με την     επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.  Η επιστροφή στην οικονομική 
σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και 
στο εξωτερικό.  Η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη μητρική της εταιρεία, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις 
πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά 
μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος : Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το  
μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε Ευρώ. 
 
Κίνδυνος Επιτοκίου : Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 
συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από τη μεταβολή 

των επιτοκίων.  Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
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5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
Η Εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα της από ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται 

συνδεδεμένα μέρη. Στις συναφείς αυτές εταιρείες υπάρχει  σημαντική επιρροή στην λειτουργία τους από την 

Διοίκηση και τους μετόχους  της Εταιρείας. 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 

Επωνυμία	Εταιρείας

Σχέση	με	την	

ERGOFIL Χρήση

Πωλήσεις	προς	

συνδεδεμένα	

μέρη

Αγορές	από	

συνδεδεμένα	

μέρη

Ποσά	που	

οφείλουν	τα	

συνδεδεμένα	μέρη

Ποσά	που	

οφείλονται	στα	

συνδεδεμένα	μέρη

2015 1.048,06											 -																								 -																																 -																																			

2016 569,94														 -																								 73,86																							 -																																			

2015 2.945,76											 -																								 -																																 -																																			

2016 2.296,13											 -																								 -																																 -																																			

2015 2.241,00											 14.486,00							 498,25																					 882,31																								

2016 1.625,96											 16.592,80							 -																																 1.482,40																				

2015 56.133,85									 112.262,69					 -																																 4.802,27																				

2016 48.260,68									 96.279,28							 17.129,61															 18.176,27																		

2015 9.618,09											 2.876.693,00	 -																																 498.856,33																

2016 -																									 2.617.188,40	 -																																 527.120,80																

2015 35.134,25									 -																								 2.499,62																	 -																																			

2016 4.112,16											 -																								 992,75																					 -																																			

2015 393,54														 -																								 -																																 -																																			

2016 -																									 -																								 -																																 -																																			

2015 625,00														 -																								 100,08																					 -																																			

2016 100,08														 -																								 -																																 -																																			

2015 96,25																	 -																								 -																																 -																																			

2016 107,96														 -																								 -																																 -																																			

2015 356,39														 -																								 303,25																					 -																																			

2016 -																									 -																								 303,25																					 -																																			

2015 -																									 -																								 -																																 -																																			

2016 146,29														 -																								 146,29																					 -																																			

Σύνολα 2015 108.592,19 3.003.441,69 3.401,20 504.540,91

Σύνολα 2016 57.219,20 2.730.060,48 18.645,76 546.779,47

Carglass	Portugal
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	France
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Hungary
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Slovenia	
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Belron	UK
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Denmark
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Belron	International	Ltd
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Hasselt	
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	BV	Spain
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	SPA	Italy
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Belgium
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία
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Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 

 

2016 2015

Μισθοί	και	αμοιβές	για	Διευθυντικά	Στελέχη 413.485,96												 491.263,73												

Σύνολο 413.485,96												 491.263,73												

31	Δεκεμβρίου

 
 
6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
 

 

Το 2017 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας, η όποια θα βασισθεί σε νέες συνεργασίες με 
ασφαλιστικές εταιρείες, παροχή νέων προιόντων σε τελικούς καταναλωτές , επέκταση  του δικτύου 
καταστημάτων και των συνεργατών και άυξηση της παραγωγικότητας. Βασική στρατηγική αποτελεί για τα 
επόμενα χρόνια, η αύξηση του κύκλου εργασιών και η βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας.  

 
7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 

 
 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που πρέπει να 
αναφερθούν. 
 
 

 
 

Μεταμόρφωση, 24 Αυγούστου 2017 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Κανάρης Παπαναστασόπουλος 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 
 
 
 
 

Δημήτριος Μποζάς 

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Marc De Souter  
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 
 

Σημ. 2016 2015

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 4    12.178.870,91   12.863.864,40 

Κόστος πωληθέντων 5    (6.152.264,61)   (5.787.891,29)

Μικτό κέρδος      6.026.606,30     7.075.973,11 

Έξοδα διοίκησης 5    (1.221.552,36)   (1.555.304,77)

Έξοδα διάθεσης 5    (5.330.239,33)   (5.411.662,69)

Λοιπά έσοδα 6         137.728,74        167.686,79 

Λοιπά έξοδα 6        (328.379,85)       (303.085,63)

Λειτουργικές (ζημιές)       (715.836,50)         (26.393,19)

Χρηματοοικονομικά  έσοδα                   60,90                128,92 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα         (20.145,74)         (15.731,18)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα         (20.084,84)         (15.602,26)

Ζημίες  προ φόρων       (735.921,34)         (41.995,45)

Φόρος εισοδήματος 7        (120.735,33)           74.056,28 

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους       (856.656,67)           32.060,83 

Λοιπά Συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικές (ζημιές)/Κέρδη 23          (34.010,68)           26.863,85 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 7              9.863,10           (7.790,52)

Λοιπά συνολικά έσοδα         (24.147,58)           19.073,33 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους       (880.804,26)           51.134,16 

Οι σημειώσεις των σελίδων 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

Σημ. 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 8            1.389.694,08       1.414.740,94 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 9                  67.985,67          164.719,50 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10                197.683,36          259.483,02 

Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7                501.032,68          611.904,92 

Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού            2.156.395,79       2.450.848,38 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 11            2.223.498,31       2.592.982,17 

Εμπορικές απαιτήσεις 12            3.073.599,54       2.835.322,95 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 13                347.263,98          183.285,64 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 14                750.454,61          662.230,18 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού            6.394.816,44       6.273.820,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            8.551.212,23       8.724.669,32 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 15            6.692.999,00       6.692.999,00 

Υπέρ το άρτιο 15            5.007.000,00       5.007.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 16                  84.237,93            84.237,93 

Ζημίες  εις νέον           (6.465.240,59)     (5.584.436,33)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων            5.318.996,34       6.199.800,60 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 17                240.902,00          195.392,03 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων                240.902,00          195.392,03 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 18            1.185.696,46          804.884,29 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19            1.805.617,43       1.524.592,40 

Σύνολο Υποχρεώσεων            2.991.313,89       2.329.476,69 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ            8.551.212,23       8.724.669,32 

Οι σημειώσεις των σελίδων 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο         Υπέρ το άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Λοιπά 

αποθεματικά

Κέρδη/(ζημίες)  εις 

νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2015 6.692.999,00 5.007.000,00 61.340,60 22.897,33            (5.635.570,50) 6.148.666,43

Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                                32.060,83          32.060,83 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                                19.073,33          19.073,33 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                                51.134,16          51.134,16 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2015         6.692.999,00       5.007.000,00                 61.340,60               22.897,33            (5.584.436,33)    6.199.800,60 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2016 6.692.999,00 5.007.000,00 61.340,60 22.897,33            (5.584.436,33) 6.199.800,60

Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                            (856.656,67)      (856.656,67)

Λοιπά συνολικά έξοδα μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                              (24.147,58)        (24.147,58)

Λοιπά Συνολικά Έξοδα μετά από φόρους -                              -                            -                                 -                                            (880.804,26)      (880.804,26)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016 6.692.999,00 5.007.000,00 61.340,60 22.897,33            (6.465.240,59) 5.318.996,34

-36.612.408,13

Οι σημειώσεις των σελίδων 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

Σημ. 2016 2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων (735.921,34) (41.995,45)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 5 469.697,76  505.185,21  

(Kέρδος)/ Ζημία από πώληση ενσώματων παγίων 3.359,30  152.774,32  

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 23.992,68  15.602,26  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 17 48.547,82  55.042,19  

Απομείωση υπεραξίας 9 186.348,45  -

Λοιπές προβλέψεις 12 110.954,00  (77.388,62)

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 106.978,67  609.219,91  

(Αύξηση)/Μείωση:

Αποθέματα 360.833,65  170.376,16  

Εμπορικές απαιτήσεις (349.230,59) 212.560,71  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (163.978,34) (31.993,31)

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 61.799,66  (31.187,12)

Αύξηση/(Μείωση):

Προμηθευτές 380.812,17  (139.240,12)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 318.071,84  (59.601,10)

Τόκοι πληρωθέντες (20.145,74) (15.731,18)

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 17 (37.048,53) (39.317,81)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 658.092,79  675.086,14  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Εξαγορά επιχείρησης 9 (200.000,00) -

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 8,9 (366.011,38) (151.608,21)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων (3.917,88) 1.056,91  

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 60,90  128,92  

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (569.868,36) (150.422,38)

Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων 88.224,43  524.663,76  

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 14 662.230,18  137.566,42  

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 14 750.454,61  662.230,18  

Οι σημειώσεις των σελίδων 13 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  

 
Η Carglass - ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από τον Απρίλιο του 2001. Είναι η πρώτη 
Eταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στο αντικείμενο της αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτων με δικά 
της εταιρικά καταστήματα, συνδυαστικά με δίκτυο εξουσιοδοτημένων σημείων εξυπηρέτησης. Επίσης, 
είναι η πρώτη Eταιρία που έφερε στην ελληνική αγορά την επισκευή εμπρόσθιων παρμπρίζ με την 
αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας Glass Medic®.  

 
Η Εταιρεία με αριθμό ΓΕΜΗ 4083501000 , με διεύθυνση Λ. Τατοίου 53 – Μεταμόρφωση που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εκτός των κεντρικών της γραφείων στη Μεταμόρφωση διαθέτει επιπλέον 
26 εταιρικά καταστήματα και δωρεάν κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
ευρύτερες περιοχές λειτουργίας των εταιρικών καταστημάτων. Επίσης διαθέτει δίκτυο εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών και 70 επιπλέων σημείων εξυπηρέτησης καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της 
πανελλαδικά.  
 
Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας κατά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) αυτής, είναι η 
Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «Carglass-Autoglass B.V.» που εδρεύει στην πόλη Αιντχόβεν 
(Eindhoven) της Ολλανδίας.  
 
Συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιριών αναλαμβάνοντας όλες τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για λογαριασμό των πελατών της. 
 
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται στα 158 άτομα. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2015 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 148 άτομα.  
 

2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:  

 
2.1 Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 
 

α) Πλαίσιο Κατάρτισης: Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).  

β) Βάση αποτίμησης: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους και με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν 
αντικειμενικές ενδείξεις που να θέτουν σε αμφιβολία επί της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. 

 γ) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσιάσης : Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλα τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω 
είναι σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.  

δ) Εκτιμήσεις και παραδοχές : H σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., 
απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά 
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των 
εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές 
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 2.3. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 
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απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές 
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 

2.2 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, στις 25 Αυγούστου 2017 και έχουν αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.carglass.gr . Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την 
έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

2.3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις: 
 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις για να επιλέξει τις καταλληλότερες 
λογιστικές πολιτικές και να αποτιμήσει την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 
λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 
βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών 
συναλλαγών ή γεγονότων. Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει 
αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών 
με σημαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: 
 

Σημείωση 7 Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις και φόρος εισοδήματος:  
Σημείωση 8 – Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  
Σημείωση 9 – Αυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία  
Σημείωση 12 – Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Σημείωση 17 – Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  
Σημείωση 21 – Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Αντιδικίες και Διεκδικήσεις 
  

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

 
(α) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το 

Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του 
ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων 
σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος. Τα 
κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις Καταστάσεις Συνολικού 
Εισοδήματος.  
 

(β) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι 
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. 
Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή 

http://www.carglass.gr/
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την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη 
χρήση τους. 

 
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 
(γ) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή 

μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών 
παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

 
 

Είδος Παγίου

Ετήσιος Συντελεστής 

Απόσβεσης

Κτίρια σε Ακίνητα Τρίτων 10% - 20%

Μηχανήματα 10%

Μεταφορικά μέσα 10%-16%

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10%-20%  
 
 

δ) Ασώματα Πάγια Στοιχεία: Τα ασώματα πάγια αποτελούνται κυρίως από λογισμικά προγράμματα.  
 
Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με 
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώματων 
παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

 
Είδος Ασώματου Παγίου  Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης 

Λογισμικά προγράμματα  10-20% 
   

  
 
(ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  
(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων) 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατόπιν της αρχικής αναγνώρισης  τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν απομειωθεί όταν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις ότι ένα γεγονός επέδρασε αρνητικά στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές τους  οι οποίες 

μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

έχουν απομειωθεί αποτελούν η αθέτηση όρων ή η παράβλεψη υποχρεώσεων εκ μέρους οφειλέτη  η 

αναδιάρθρωση του οφειλόμενου ποσού προς την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία δε θα αποδεχόταν 

διαφορετικά και ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει. 

(ii) Όσον αφορά τις απαιτήσεις η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για την απομείωση αυτών που 

αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη ζημία από τη μη είσπραξής τους. Η Εταιρεία  στην περίπτωση που 

θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανάκτησης της απαίτησης, θεωρεί την απαίτηση ανεπίδεκτη 

είσπραξης, και τη διαγράφει απευθείας σε μείωση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

που αφορά. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

(iii) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων  επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών 
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καταστάσεων για ένδειξη πιθανής απομείωσης της αξίας τους. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση  γίνεται 

εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού τους. 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας του λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας του μείον το κόστος πώλησης. 

Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης  οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή  ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της 

αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. 

Για τον έλεγχο της απομείωσης  τα περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στη μικρότερη δυνατή μονάδα  

που είναι ικανή να παράγει ταμειακές εισροές λόγω χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις ταμειακές 

εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων («μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών»).  

Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας 

παραγωγής ταμειακών ροών υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους και αναγνωρίζεται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία επανεκτιμούνται μεταγενέστερα σε περιπτώσεις που η ζημιά απομείωσης 
που είχε αρχικώς αναγνωριστεί μπορεί να μην υφίσταται. Ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά 
τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων για τυχόν ενδείξεις μείωσής της ή μη ύπαρξής της και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις 
εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας  μέχρι το ύψος της 
λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν  καθαρή από αποσβέσεις  εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία 
απομείωσης. 
 

(στ) Χρηματοοικονομικά μέσα:  
(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια  τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ημερομηνία που 

δημιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά κατά την 

ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με 

αντικείμενο τα μέσα αυτά. 

Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

χρηματικών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά 

της να λαμβάνει χρηματικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα μεταβιβάζει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Σε περίπτωση συναλλαγών που  παρά τη 

μεταβίβαση του συμβατικού δικαιώματος για την είσπραξη των ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία  οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά παραμένουν στην Εταιρεία  δε 

διακόπτεται η αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν και μόνον όταν η Εταιρεία έχει το νομικό 

δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση είτε να 

ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών.  

Οι απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές που 

δε διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν άμεσα συνδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική 
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αναγνώριση τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως 

σε τράπεζες.  

(ii) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ημερομηνία συναλλαγής κατά την 

οποία η Εταιρεία γίνεται αντισυμβαλλόμενο μέρος βάσει των συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού 

μέσου.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές 

υποχρεώσεις της εκπληρωθούν  ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 

Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη  από τον ίδιο δανειστή με 

ουσιαστικά διαφορετικούς όρους  ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς  μια 

τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση 

μιας νέας υποχρέωσης και η διαφορά των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  όταν και μόνον όταν  η Εταιρεία έχει το νομικό 

δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται  είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση  είτε να 

ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  οι οποίες δεν είναι παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα: Εμπορικές  φορολογικές  δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν τυχόν 

άμεσα συνδεμένα με τις συναλλαγές κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση  αυτές οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 
 

(ζ) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία  της 
Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη για βραδέως 
κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 
(η) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και 

άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών ως 
χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα Ταμειακά Διαθέσιμα και 
Ισοδύναμα αυτών αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά 
διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 
(θ) Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι 
μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της 
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χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο 
της υποχρέωσης. 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ΄ ευθείας στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Τα 
κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του 
παγίου. 
 
Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
κυριότητας του στοιχείου περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα 
αφορούν μισθώσεις κτίριων (καταστήματα , κέντρο διανομής και κεντρικά γραφεία) και 
αυτοκινητών (φορτηγών και επιβατικών) και αναγνωρίζονται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. Η Εταιρεία δεν μισθώνει ακίνητα σε τρίτους. 

 
          (ι) Προβλέψεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία : 

Οι προβλέψεις   αναγνωρίζονται στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν η Εταιρεία έχει 
τρέχουσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό 
να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης 
αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.  

 
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
και προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να 
απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι 
σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές 
ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 
για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
        (κ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο     εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο   

εισοδήματος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος στο βαθμό που δεν αφορούν μια συνένωση επιχειρήσεων ή στοιχεία που 

αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ή στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. 

Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος φόρος εισοδήματος πληρωτέος ή απαιτητός επί των φορολογικών 

κερδών ή ζημιών της χρήσης εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή που έχει θεσπισθεί ή ουσιαστικά 

θεσπισθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν προσαρμογών στο φόρο εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων. 

Τρέχουσα   φορολογία εισοδήματος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση / υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 

φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες χρήσης αναφοράς που δεν έχουν 

καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης.  

Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται 

στη δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν βάσει των φορολογητέων κερδών για τη χρήση. Όλες οι 

μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
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Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος  

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με τη μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις 

προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει τη σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: Αρχική αναγνώριση 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από συναλλαγή που δε σχετίζεται με συνένωση επιχειρήσεων και που 

δεν επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογικά κέρδη  διαφορές που σχετίζονται με συμμετοχές σε θυγατρικές στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι δε θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον καθώς και διαφορές που προκύπτουν 

από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.  

 
(λ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
 υπηρεσιών, καθαρά από εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 

 
(α) Πωλήσεις αγαθών:   Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι 
και τα οφέλη  ιδιοκτησίας έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή  η είσπραξη του τιμήματος είναι πιθανή  
τα κόστη που σχετίζονται με την πώληση και η πιθανή επιστροφή των αγαθών από τον πελάτη μπορεί 
να εκτιμηθεί αξιόπιστα  δεν υπάρχει συνεχιζόμενη ανάμιξη της Εταιρείας με τα αγαθά και το ποσό του 
εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Αν είναι πιθανό ότι οι εκπτώσεις θα χορηγηθούν και το ποσό 
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα  τότε οι εκπτώσεις αναγνωρίζονται ως μείωση των εσόδων  όπως 
αναγνωρίζονται τα έσοδα από τις πωλήσεις. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουν περιοδικότητα και λογίζονται στο 
χρόνο που αναφέρονται, με βάση τους προβλεπόμενους στις αντίστοιχες συμβάσεις όρους.  

 

(μ) Παροχές στο προσωπικό :  

 
(i) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε μη προεξοφλημένη βάση και καταχωρούνται 

στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν πραγματοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το ποσό που 

αναμένεται να πληρωθεί για το βραχυπρόθεσμο μέρος των πληρωμών  εάν η Εταιρεία έχει παρούσα 

υποχρέωση  νομική ή τεκμαιρόμενη  ως αποτέλεσμα δουλευμένων υπηρεσιών από το προσωπικό  το κόστος 

της οποίας μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα. 

(ii) Παροχές Εξόδου από την υπηρεσία  

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση για αποζημίωση των εργαζομένων που προκύπτει από τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2112/1920. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που προσδιορίζεται 

προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  

Συγκεκριμένα  η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία να παρέχει εφάπαξ 

αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο προσωπικό της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το 

επιτόκιο  κατά την ημερομηνία αναφοράς  εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης (τουλάχιστον 
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ΑΑ) που έχουν ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο 

νόμισμα στο οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό.  

Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την 

αναλογιστική μέθοδο της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει κέρδη ή ζημιές από τη μείωση στα ποσά των μελλοντικών εισφορών («περικοπή») ή των 

τερματισμό παροχής («εκκαθάριση») ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών όταν αυτή 

πραγματοποιείται. Τα κέρδη ή ζημιές από την περικοπή ή εκκαθάριση προκύπτουν από την μεταβολή στην 

παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  καθώς και των τυχόν αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών καθώς και τυχόν κόστους προϋπηρεσίας που δεν είχε αναγνωριστεί προηγούμενα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από 

ένα πρόγραμμα  αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα 

αποτελέσματα. 

 
 

(ν) Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
 (ξ)  Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρείας  που 
έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή 
καταχωρείται στον λογαριασμό «Υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες (καθαρές από 
αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται 
στην Καθαρή Θέση αφαιρετικά από το προϊόν της έκδοσης. 
 
 
Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα εφαρμογή 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 
Χρηματοοικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρείες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρµογή της εξαίρεσης σύνταξης Ενοποιηµένων 
Χρηματοοοικονοµικών Καταστάσεων (Κανονισμός 2016/1703/22.9.2016) 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε εφαρμογή στις Χρηματοοικονοµικές της 
Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»: 
Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισµός 2015/ 
2173/24.11.2015) 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε εφαρμογή στις Χρηματοοικονοµικές της 
Καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Χρηματοοοικονοµικών Καταστάσεων»: 
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2015/2406/18.12.2015) 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονοµικές της 
Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων 
απόσβεσης (Κανονισµός 2015/2231/2.12.2015) 
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονοµικές της 
Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισµός 2015/2113/23.11.2015) 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ατομικές Χρηματοοικονοµικές Καταστάσεις»: Η 
µέθοδος της καθαρής θέσεως στις ατομικές Χρηματοοικονοµικές Καταστάσεις (Κανονισµός 
2015/2441/18.12.2015) 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρεία δεν είχε εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 

 
Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισµός 2015/2343/15.12.2015) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Εταιρεία δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 

β) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Εταιρεία. 

Έχουν εκδοθεί ορισμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία δεν είναι 
υποχρεωτικά για τη λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. Η εκτίμηση της Εταιρείας 
σχετικά με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (Κανονισμός 
2016/2067/22.11.2016).  Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α 9 στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 
 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
(Κανονισμός 2016/1905/22.9.2016).  Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α 15 στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2 «Παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών»: Ταξινόμηση και αποτίμηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών.  Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 4 «Ασφαλιστήρια 
συμβόλαια»: Εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Α 9 Χρηματοοοικονομικά Μέσα με το Δ.Π.Χ.Α 4 Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια.  Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 10 «Ενοποιηµένες 
Χρηματοοικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς 
εταιρείας ή κοινοπραξίας 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: Δεν έχει ακόµα καθοριστεί 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς 
ρύθµισης»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 15 «Έσοδα από συμβάσεις με 
πελάτες»: Διευκρινίσεις στο Δ.Π.Χ.Α 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες.  Ισχύει για χρήσεις µε 
έναρξη από 1.1.2018. 

Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. 

 

 Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 16: «Μισθώσεις» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019. 

Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α 16 στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: Πρωτοβουλία 
γνωστοποιήσεων 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017. 
 
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις 
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινομήσεις από ή 
στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018. 
 
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2014-2016 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2017 και 1.1.2018. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερμηνείας στις Χρηματοοικονομικές 
της Καταστάσεις.  
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ): 

 
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως εξής: 

 

2016 2015

Πωλήσεις προϊόντων 9.188.724,76 9.137.339,25

Κόστος προμηθειών πωλήσεων      (756.596,97) -

Πωλήσεις Υπηρεσιών 3.746.743,12 3.726.525,15

Σύνολο 12.178.870,91 12.863.864,40

ασφαλιστική εταιρεία 

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

Οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών αφορούν κυρίως την τοποθέτηση και επισκευή κρυστάλλων αυτοκινητών  ενώ το κόστος 

προμηθειών πωλήσεων αφορά προμήθειες πωλήσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες εκδίδει το τιμολόγιο έκπτωσης η 

 
 
 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 

 
 
Τα έξοδα (κόστος πωλήθέντων, έξοδα διάθεσης και έξοδα διοίκησης) αναλύονται ως εξής: 
 
 

2016 2015

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 6) 3.747.477,38    3.939.562,18    

Αποσβέσεις (Σημείωση 7) 469.697,76        505.185,21        

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 458.601,27        378.490,47        

Αμοιβές τρίτων 2.051.754,77    1.810.741,72    

Παροχές τρίτων 458.212,43        425.496,14        

Eνοίκια 878.631,89        954.028,43        

Έξοδα μεταφορών 717.153,22        708.812,16        

Φόροι-Τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος) 32.337,10          32.805,11          

Γενικά έξοδα 184.553,66        234.612,71        

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 

15) 
110.954,00        229.861,00        

Αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών 3.594.682,82    3.535.263,62    

Σύνολο Εξόδων 12.704.056,30  12.754.858,75  

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

 
 
 
 
 
Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 
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Overhead	Allocation:

2016 2015

Κόστος	πωλήσεων 6.152.264,61			 5.787.891,29			

Έξοδα	λειτουργίας	διάθεσης 5.330.239,33			 5.411.662,69			

Έξοδα	λειτουργίας	διοίκησης 1.221.552,36			 1.555.304,77			

12.704.056,30	 12.754.858,75	

1	Ιανουαρίου	-	31	Δεκεμβρίου

 
 
 
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής : 

 

2016 2015

Μισθοί και ημερομίσθια 2.783.383,43 3.330.247,67

Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 23) 717.804,75 712.822,58

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης (Σημείωση 23)
48.547,82 55.042,19

Λοιπά έξοδα προσωπικού 197.741,38 148.699,36

Σύνολο 3.747.477,38 4.246.811,80

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

 
 
Οι αποσβέσεις αναλύονται ακολούθως: 
 

2016 2015

Αποσβέσεις κτιρίων 178.231,88 181.711,81

Αποσβέσεις μηχανημάτων 42.515,89 44.278,44

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 26.864,15 28.274,40

Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 110.054,90 132.231,48

Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων 

(Σημείωση 8)
357.666,82 386.496,13

Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων 112.030,94 118.689,08

Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων  

(Σημείωση 9)
112.030,94 118.689,08

Σύνολο 469.697,76 505.185,21

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ: 

 
 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
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2016 2015

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 61.791,29          40.823,28          

Λοιπά Έσοδα 75.937,45          126.863,51        

Σύνολο 137.728,74        167.686,79        

Τα λοιπά έσοδα αφορούν επιδοτήσεις ΟΑΕΔ και έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

Τα εκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

 
 

  

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

 

2016 2015

Απομείωση υπεραξίας         186.348,45 -                           

Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων -                           28.160,03          

Ζημιές από Εκποίηση Παγίων -                           153.831,23        

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 109.058,11        91.397,53          

Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 32.973,29          29.696,84          

Σύνολο 328.379,85        303.085,63        

συνολικού ποσού Ευρώ 200.000. Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά Ευρώ 186.348,45

απομειώθηκε πλήρως κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016.

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

Η Εταιρεία, κατά τη χρήση 2016, ολοκλήρωσε την εξαγορά καταστήματος στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης 

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν κυρίως μη λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας 
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7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Με το φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που 
εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29%. 
 

Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

2016 2015
Τρέχων φόρος εισοδήματος -                                     -                                   
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 120.735,33                   (74.056,28)                 

120.735,33                  (74.056,28)                 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 

συγκεντρωτικών εισοδημάτων (9.863,10)                      7.790,52                     
Συνολική χρέωση που απεικονίζεται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος 110.872,23                  (66.265,76)                 

 
 
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και του ποσού 
των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στις ζημιές 
προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

2016 2015

Ζημίες προ φόρων εισοδήματος (735.921,34)              (41.995,45)                   

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29%) (213.417,19)              (12.178,68)                   

Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των 

φορολογικών συντελεστών -                                   (30.984,64)                   

Απομείωση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων 246.634,45               -                                     
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων 

εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς 72.818,08                  (45.592,96)                   

Φορολογική επίδραση λοιπών φόρων  - τελών 14.700,00                  14.700,00                    

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος 120.735,34               (74.056,28)                   

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

 
 
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές 
δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν 
την χρήση που αφορούν. 
 
 
Η Eταιρεία ενημερώθηκε από τις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές ότι έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στα τέλη του 
2015 ώστε να υπαχθεί σε μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 και 2009. Έκτοτε, ουδεμία 
ενέργεια ή ειδοποίηση υπάρχει για την τέλεση του εν λόγω ελέγχου. 
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Για την χρήση του 2010 δεν έχει εκδοθεί έως την 31.12.2016 εντολή ελέγχου από τις Αρμόδιες Φορολογικές 
Αρχές. 
 
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμό 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ η οποία έκρινε ότι οι 
συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων είναι άκυρες, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008, 2009 και 2010 έχουν παραγραφεί και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της.  
 
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της βάσει των 
διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 (χρήσεις 2011 έως και 2013) και του άρθρου 65

 
A του 

Ν.4174/2013 (χρήσεις 2014 και 2015) και εκδόθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο 
Νόμος.  
 
Για την Εταιρεία, η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016 ,βρίσκεται σε εξέλιξη 
από τους νόμιμους ελεγκτές της και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.  Κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται επί των προσωρινών διαφορών που υπάρχουν στα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και 
υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. Για τον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 29%. 
 
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής: 

 

2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης 611.904,92               545.639,15                  

Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] (120.735,33)              74.056,28                    

Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

[πίστωση/(χρέωση)] 9.863,10                    (7.790,52)                     

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 501.032,68               611.904,92                  

31 Δεκεμβρίου

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 
έχει ως ακολούθως: 
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1 Ιανουάριος 2016

(Χρέωση)/ Πίστωση 

στην κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Λοιπά 

Συνολικά 

Έσοδα 31 Δεκέμβριος 2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 56.663,68                      3.334,80         9.863,10                        69.861,58 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 260.481,06                      15.892,20                    276.373,26 

Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα 0,00                      25.375,00                      25.375,00 

Εκπτώσεις επί πωλήσεων/ πρόβλεψη bonus 39.048,71                    (33.082,35)                        5.966,36 

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 9.077,01                       (1.595,00)                        7.482,01 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες 246.634,45                  (130.659,98)                    115.974,47 

Σύνολο                 611.904,91                  (120.735,34)         9.863,10                    501.032,68 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Σύνολο                                    -                                       -                        -                                       - 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση               611.904,91                    (120.735,34)         9.863,10                  501.032,68    
 
 

1 Ιανουάριος 2015

(Χρέωση)/ Πίστωση 

στην κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

Λοιπά 

Συνολικά 

Έσοδα 31 Δεκέμβριος 2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού                   53.698,06                    10.756,14         (7.790,52) 56.663,68

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                 115.295,58                    145.185,48 260.481,06

Εκπτώσεις επί πωλήσεων/ πρόβλεψη bonus                 121.576,04                    (82.527,33) 39.048,71

Ασώματα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία                      9.379,51                          (302,49) 9.077,01
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες                 245.689,97                          944,48   246.634,45

Σύνολο                 545.639,15                      74.056,28       (7.790,52)                    611.904,91 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Σύνολο                                    -                                       -                        -                                       - 

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση               545.639,15                        74.056,28       (7.790,52)                  611.904,91   
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8. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 Κτίρια - Εγκ/σεις 

Κτιρίων 

 Μηχανήματα & 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

 Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 Πάγια Υπό 

Εκτέλεση 

 Σύνολο 

Ενσώματων Παγίων 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015          1.983.135,92                 537.922,19             360.634,27          1.782.200,76                                -              4.663.893,14 

 Προσθήκες               51.325,59                     6.975,45                  1.050,00               63.537,52                  1.626,02                 124.514,58 

 Πωλήσεις / Διαγραφές           (349.219,29)                                    -                                -                                -                                -               (349.219,29)

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015          1.685.242,22                 544.897,64             361.684,27          1.845.738,28                 1.626,02              4.439.188,43 

 Προσθήκες             254.597,92                     9.037,73                  5.038,00               68.389,07                                -                 337.062,72 

 Μεταφορές                  1.626,02                                    -                                -                                -                (1.626,02)                                    - 

 Πωλήσεις / Διαγραφές              (85.222,95)                                    -                (9.347,33)                   (618,30)                                -                  (95.188,58)

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016          1.856.243,21                 553.935,37             357.374,94          1.913.509,05                                -              4.681.062,57 

 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2015          1.002.264,95                 295.840,10             212.469,08          1.324.105,29                                -              2.834.679,42 

 Αποσβέσεις              181.711,81                   44.278,44               28.274,40             132.231,48                                -                 386.496,13 

 Πωλήσεις / Διαγραφές           (196.728,06)                                    -                                -                                -                                -               (196.728,06)

 Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015             987.248,70                 340.118,54             240.743,48          1.456.336,77                                -              3.024.447,49 

 Αποσβέσεις              178.231,88                   42.515,89               26.864,15             110.054,90                                -                 357.666,82 

 Πωλήσεις / Διαγραφές              (80.783,04)                                    -                (9.347,30)                   (615,48)                                -                  (90.745,82)

 Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2016          1.084.697,54                 382.634,43             258.260,33          1.565.776,19                                -              3.291.368,49 

 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2015             980.870,97                 242.082,09             148.165,19             458.095,47                                -              1.829.213,72 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015             697.993,52                 204.779,10             120.940,79             389.401,51                 1.626,02              1.414.740,94 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016             771.545,67                 171.300,94               99.114,61             347.732,86                                -              1.389.694,08 

 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. 
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9. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
Τα ασώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Λογισμικά Υπεραξία 

Σύνολο 

Ασώματων 

Παγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2015 665.112,37        -                           665.112,37        

Προσθήκες 27.093,63          -                           27.093,63          

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 692.206,00        -                           692.206,00        

Προσθήκες 15.297,11          186.348,45        201.645,56        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 707.503,11        186.348,45        893.851,56        

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αποσβέσεις έως 01 Ιανουαρίου 2015 (408.797,42)      -                           (408.797,42)      

Αποσβέσεις (118.689,08)      -                           (118.689,08)      

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (527.486,50)      -                           (527.486,50)      

Αποσβέσεις (112.030,94)      -                           (112.030,94)      

Απομείωση υπεραξίας -                           (186.348,45)      (186.348,45)      

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (639.517,44)      (186.348,45)      (825.865,89)      

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015 164.719,50        -                           164.719,50        

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 67.985,67          -                           67.985,67           

 
 

Η Εταιρεία, κατά τη χρήση 2016, ολοκλήρωσε την εξαγορά καταστήματος στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης 
συνολικού ποσού Ευρώ 200.000 
 
Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά Ευρώ 186.348,45 απομειώθηκε πλήρως κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2016.  
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10. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

2016 2015

Δοσμένες Εγγυήσεις 197.683,36          259.483,02          
Σύνολο 197.683,36          259.483,02          

31 Δεκεμβρίου

 
 

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

2016 2015

Εμπορεύματα 2.200.935,12    2.363.512,38    

Αναλώσιμα 102.109,02        276.980,39        

Είδη Συσκευασίας 7.954,18            12.172,56          

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθεμάτα (87.500,01)         (59.683,16)         

Σύνολο 2.223.498,31    2.592.982,17    

31 Δεκεμβρίου

 
 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα αποθεμάτα έχει ως εξής : 
 

  
31 Δεκεμβρίου 

  
2016 

 
2015 

Υπόλοιπο έναρξης 
 

    
(59.683,16) 

 

   
(24.751,49) 

Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου  
 

    
(27.816,85) 

 

   
(34.931,67) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 
 

    
(87.500,01)  

   
(59.683,16) 
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 12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής  
 

2016 2015

Πελάτες	εσωτερικού 4.419.868,75									 4.062.557,74									

Πελάτες	εξωτερικού 19.601,82														 5.094,11																	

Επιταγές	εισπρακτέες 33.939,91														 55.478,04														

Επιταγές	εισπρακτέες	σε	καθυστέρηση 7.800,00																	 7.800,00																	

Επιταγές	Διαμαρτυρηθεισες 440.901,78												 441.951,78												

Γραμμάτια	εισπρακτέα 14.800,00														 14.800,00														

Μείον:	Πρόβλεψη	για	επισφαλείς	απαιτήσεις (1.863.312,72)							 (1.752.358,72)							

Σύνολο	 3.073.599,54									 2.835.322,95									

31	Δεκεμβρίου

 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 

2016 2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.752.358,72 1.522.497,72

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (43.492,00)        -

Πρόσθετη πρόβλεψη      154.446,00   229.861,00       

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.863.312,72 1.752.358,72

31 Δεκεμβρίου

 
 
 

13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

2016 2015

Απαιτήσεις	από	ελληνικό	δημόσιο 1.000,51																 33.610,34														

Έξοδα	επόμενων	χρήσεων 73.864,59														 53.429,64														

Έσοδα	χρήσεως	εισπρακτέα 37.932,01														 -																															

Χρεώστες	Διάφοροι 234.466,87												 96.245,66														

Σύνολο	προκαταβολών	και	λοιπών	απαιτήσεων 347.263,98												 183.285,64												

31	Δεκεμβρίου

 

 

Τα Έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν κυρίως ετήσια συμβόλαια συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων , 
ασφάλιστρα επαγγελματικών φορτηγών και προπληρωθέντα ενοίκια καταστημάτων.  
Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού του ΟΑΕΔ. 
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14. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

 
 

2016 2015

Ταμείο	 7.864,09																 7.379,03																

Καταθέσεις	όψεως 742.590,52												 654.851,15												

Σύνολο	χρηματικών	διαθεσίμων 750.454,61												 662.230,18												

31	Δεκεμβρίου

 
 
 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών.  

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 31-1-2014 το μετοχικό κεφάλαιο 
αυτής αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (Ευρώ 293.000) με μετρητά με έκδοση εκατό 
χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (Ευρώ 
2,93) η κάθε μία και τιμή διαθέσεως πενήντα τρία ευρώ (Ευρώ 53) η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ 
ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εξ Ευρώ 5.007.000, αχθησόμενης στο λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο 
χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (Ευρώ 6.692.999) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες 
ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (2.284.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών 
λεπτών (Ευρώ 2,93) η κάθε μία. 
 
Παράλληλα έχει πιστωθεί σε λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ» ποσό Ευρώ 
5.007.000. 
 

16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 

2016 2015

Τακτικό αποθεματικό 61.340,60             61.340,60             
Αποθεματικά φορολογητέα κατ' ειδικό τρόπο 22.897,33             22.897,33             
Σύνολο λοιπών αποθεματικών 84.237,93             84.237,93             

31 Δεκεμβρίου

 
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους, 
σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη που 
αφορά την Εταιρεία. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η Εταιρεία έχει την υποχρέωση κάτω από ορισμένες 
προυποθέσεις να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ’ 
άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότηση τους που συνήθως 
εξαρτάται από κάποιους παράγοντες όπως η ηλικία , τα έτη προυπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Η οφειλόμενη 
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση 
απόλυσης άνευ αιτίας. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών. 
 
Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2015 για την εταιρεία έχουν 
ως εξής: 
 

2016 2015

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 240.902,00        195.392,03        

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 240.902,00        195.392,03        

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 17.944,07          20.785,15          

Κόστος αποτέλεσμα διακανονισμών 26.695,91          29.093,76          

Δαπάνη τόκου 3.907,84            5.163,29            

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 48.547,82          55.042,20          

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους) 34.010,68          (26.863,85)         

Συνολική χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος 34.010,68          (26.863,85)         

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 195.392,03        206.531,50        

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 17.944,07          20.785,15          

Δαπάνη τόκου 3.907,84            5.163,29            

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους) 34.010,68          (26.863,85)         

Κόστος αποτέλεσμα διακανονισμών 26.695,91          29.093,76          

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (37.048,53)         (39.317,81)         

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 240.902,00        195.392,03        

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80% 2,00%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00% 2,00%

31 Δεκεμβρίου

 
 
 

Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη την 31 
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για την Εταιρεία εμφανίζεται κατωτέρω: 
 Sensitivity	Analysis

31	Δεκεμβρίου	2016

Επίπεδο	Ευαισθησίας
0,5%	

αύξηση

0,5%	

μείωση

0,5%	

αύξηση

0,5%	

μείωση
Επίπτωση	στη	συγκεκριμένη	

υποχρέωση	
(26.674,72)		 30.509,10			 29.141,93			 (25.716,64)			

Επιτόκιο	 Μελλοντική	Μεταβολή	
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31	Δεκεμβρίου	2015

Επίπεδο	Ευαισθησίας
0,5%	

αύξηση

0,5%	

μείωση

0,5%	

αύξηση

0,5%	

μείωση

Επίπτωση	στη	συγκεκριμένη	

υποχρέωση	
(21.514,03)		 24.643,97			 24.355,97			 (21.480,03)			

Επιτόκιο	 Μελλοντική	Μεταβολή	

 

 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 

 

2016 2015

Προμηθευτές	Εσωτερικού 632.434,22												 280.447,83												

Προμηθευτές	Εξωτερικού 553.262,24												 524.436,46												

1.185.696,46									 804.884,29												

31	Δεκεμβρίου

 
 

19. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

2016 2015

Δεδουλευμένα	έξοδα 610.565,11												 420.248,66												

Ασφαλιστικοί	οργανισμοί 178.833,62												 5.752,40																

Λοιποί	φόροι	&	τέλη 184.859,05												 148.629,05												

Λοιπές	Βραχυπρόθεσμες	Υποχρεώσεις 119.070,22												 134.720,61												

Εκπτώσεις	Πωλήσεων 712.289,43												 815.241,68												

1.805.617,43									 1.524.592,40									

31	Δεκεμβρίου

 
 

 
 

 20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 
 

Η Εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα της από ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται 
συνδεδεμένα μέρη. Στις συναφείς αυτές εταιρείες υπάρχει  σημαντική επιρροή στην λειτουργία τους από την 
Διοίκηση και τους μετόχους  της Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 
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Επωνυμία	Εταιρείας

Σχέση	με	την	

ERGOFIL Χρήση

Πωλήσεις	προς	

συνδεδεμένα	

μέρη

Αγορές	από	

συνδεδεμένα	

μέρη

Ποσά	που	

οφείλουν	τα	

συνδεδεμένα	μέρη

Ποσά	που	

οφείλονται	στα	

συνδεδεμένα	μέρη

2015 1.048,06											 -																								 -																																 -																																			

2016 569,94														 -																								 73,86																							 -																																			

2015 2.945,76											 -																								 -																																 -																																			

2016 2.296,13											 -																								 -																																 -																																			

2015 2.241,00											 14.486,00							 498,25																					 882,31																								

2016 1.625,96											 16.592,80							 -																																 1.482,40																				

2015 56.133,85									 112.262,69					 -																																 4.802,27																				

2016 48.260,68									 96.279,28							 17.129,61															 18.176,27																		

2015 9.618,09											 2.876.693,00	 -																																 498.856,33																

2016 -																									 2.617.188,40	 -																																 527.120,80																

2015 35.134,25									 -																								 2.499,62																	 -																																			

2016 4.112,16											 -																								 992,75																					 -																																			

2015 393,54														 -																								 -																																 -																																			

2016 -																									 -																								 -																																 -																																			

2015 625,00														 -																								 100,08																					 -																																			

2016 100,08														 -																								 -																																 -																																			

2015 96,25																	 -																								 -																																 -																																			

2016 107,96														 -																								 -																																 -																																			

2015 356,39														 -																								 303,25																					 -																																			

2016 -																									 -																								 303,25																					 -																																			

2015 -																									 -																								 -																																 -																																			

2016 146,29														 -																								 146,29																					 -																																			

Σύνολα 2015 108.592,19 3.003.441,69 3.401,20 504.540,91

Σύνολα 2016 57.219,20 2.730.060,48 18.645,76 546.779,47

Carglass	Portugal
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	France
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Hungary
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Slovenia	
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Belron	UK
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Denmark
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Belron	International	Ltd
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Hasselt	
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	BV	Spain
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	SPA	Italy
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

Carglass	Belgium
Συνδεδεμένη	

Εταιρεία

  
 
Η συναλλαγή με την συνδεδεμένη εταιρεία Hasselt αφορά αγορές εμπορευμάτων. Η συναλλαγή με την 
συνδεδεμένη εταιρεία Belron International Ltd αφορά αμοιβές franchise.  



 
 

Σελίδα 37 από 40 

 

 
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. 
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2016 

(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: 
 
 

2016 2015

Μισθοί	και	αμοιβές	για	Διευθυντικά	Στελέχη 413.485,96						 491.263,73						

Σύνολο 413.485,96						 491.263,73						

31	Δεκεμβρίου

 

 

21. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας 
στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς 
υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία της Εταιρείας.  
 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η Eταιρεία ενημερώθηκε από τις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές ότι έχει εκδοθεί 
εντολή ελέγχου στα τέλη του 2015 ώστε να υπαχθεί σε μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2008 
και 2009. Έκτοτε, ουδεμία ενέργεια ή ειδοποίηση υπάρχει για την τέλεση του εν λόγω ελέγχου. 
 
Για την χρήση του 2010 δεν έχει εκδοθεί έως την 31.12.2016 εντολή ελέγχου από τις Αρμόδιες Φορολογικές 
Αρχές. 
 
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμό 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ η οποία έκρινε ότι οι 
συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων είναι άκυρες, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008, 2009 και 2010 έχουν παραγραφεί και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της.  
 
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της βάσει των 
διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 (χρήσεις 2011 έως και 2013) και του άρθρου 65

 
A του 

Ν.4174/2013 (χρήσεις 2014 και 2015) και εκδόθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο 
νόμος.  
 
Για την Εταιρεία, η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016 ,βρίσκεται σε εξέλιξη 
από τους νόμιμους ελεγκτές της και δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.  Κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
 
Δεσμεύσεις: 

 
Μελλοντικά έξοδα από ενοίκια: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη 
μίσθωση κτιρίων και αυτοκινήτων. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια έως 10 έτη, με δυνατότητα 
ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις, με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες 
συμβάσεις ενοικίων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, αναλύονται ως εξής: 
 



 

 
 

Σελίδα 38 από 40 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2013 

 

 
 
 
 
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. 
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2016 

(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

2016 2015

Εντός	ενός	έτους 749.284,63						 823.631,55						

2-5	έτη 1.436.924,53			 1.852.653,20			

Άνω	των	5	ετών 577.347,00						 449.993,00						

Σύνολο 2.763.556,15			 3.126.277,75			

31	Δεκεμβρίου

 
 

Εγγυήσεις: Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται 
η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015:  

 

2016 2015

Συμμετοχής	σε	Διαγωνισμούς 2.100,00										 	 2.100,00										 	

Καλής	Εκτέλεσης 9.841,20										 	 76.015,40								 	

Σύνολο 11.941,20									 78.115,40									

31	Δεκεμβρίου
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. 
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2016 

(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 

22. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των 
στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαθέτει 
επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος : Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το  
μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε Ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου : Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 
συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από τη μεταβολή 

των επιτοκίων.  Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
 

Ποσά	χρήσης	2016 6-12	μήνες 2	με	5	έτη >5	έτη Σύνολο

Προμηθευτές	και	λοιπές	

υποχρεώσεις 764.347,64					 	 2.085.845,67			 141.120,58		 -														 	 -														 	 2.991.313,89			

Σύνολο 764.347,64						 2.085.845,67			 141.120,58		 -														 	 -														 	 2.991.313,89			

Ποσά	χρήσης	2015 6-12	μήνες 2	με	5	έτη >5	έτη Σύνολο

Προμηθευτές	και	λοιπές	

υποχρεώσεις 381.721,05					 	 1.947.755,64			 -																			 	 -														 	 -														 	 2.329.476,69			

Σύνολο 381.721,05						 1.947.755,64			 -																			 	 -														 	 -														 	 2.329.476,69			

Άμεσα	

καταβλητέα

Λιγότερο	από	6	

μήνες

Άμεσα	

καταβλητέα

Λιγότερο	από	6	

μήνες

 
 
 
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση 
των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.  Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.  Η Εταιρεία, σε συνδυασμό με τη 
μητρική της εταιρεία, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων 
στις δραστηριότητές της. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2013 

 

 
 
 
 
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. 
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31

 
Δεκεμβρίου 2016 

(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

23. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα διαθέσιμα, 
τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών 
αυτών μέσων.  

 

24. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2016 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 
 
 
 

Μεταμόρφωση, 24 Αυγούστου 2017 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος  

 Ο Οικονομικός Διευθυντής  

   
 
 
 
 
 
 

  

   
Κανάρης Παπαναστασόπουλος  Δημήτριος Μποζάς 

 
 
 
 

  Η Διευθύντρια Λογιστηρίου  
   
 
 
 
 
 
 
 

  

  Χριστίνα Ζαρουλέα 
   

 


