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ΕΜΘΕΥΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ τθσ Εταιρείασ
«ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.»
Επί των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων
τθσ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017 προσ τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ
Εταιρείασ

Αξιότιμοι Ξζτοχοι
α

Υφμφωνα με το άρκρο 43 παράγραφοσ 3 του Μ.Ο. 2190/1920 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ζωσ ςιμερα ,
υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ ςασ τισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ ΕΤΓΡΦΙΝ Α.Ε. (θ
«Εταιρεία») για τθ χριςθ από 01/01/2017 ζωσ 31/12/2017 με τισ παρατθριςεισ μασ πάνω ςε αυτζσ και
παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε.

1.

ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ

Ματά το ζτοσ 2017 ο κακαρόσ κφκλοσ εργαςιϊν εκ πωλιςεωσ υπθρεςιϊν ανιλκε ςε Ευρϊ 12.510.849,72 ζναντι
των Ευρϊ 12.178.870,91 του 2016, παρουςιάηοντασ αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 2,73%. Φα ζξοδα διοικθτικισ
λειτουργίασ ανιλκαν ςε Ευρϊ 1.225.968,13 ζναντι των Ευρϊ 1.221.555,36 του 2016, παρουςιάηοντασ οριακι
αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,36%. Φα ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ ανιλκαν ςε Ευρϊ 5.786.520,41 ζναντι των Ευρϊ
5.330.239,33 του 2016, παρουςιάηοντασ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 8,56%.
Ρι ηθμιζσ μετά φόρων κατά τθν τρζχουςα χριςθ ανιλκαν ςε Ευρϊ 861.688,86 ζναντι ηθμιϊν Ευρϊ 856.656,67
κατά τθν αντίςτοιχθ περυςινι χριςθ.
Ρι ηθμιζσ προ φόρων, τόκων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) ανιλκαν ςε Ευρϊ 722.112,47 το 2017 ζναντι
ηθμιϊν Ευρϊ 246.138,74 το 2016.
Ρι βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ τθσ Εταιρείασ για τισ χριςεισ 2017 και 2016 ζχουν ωσ εξισ:
2017

2016

Αρικμοδείκτεσ Οικονομικισ Διάρκρωςθσ
1.

Μυκλοφοροφν Ενεργθτικό
Υυνολο Ενεργθτικοφ

6.911.260,32
9.084.848,57

76,07%

6.394.816,44
8.551.212,23

74,78%

2.

Ξθ Μυκλοφοροφν Ενεργθτικό
Υυνολο Ενεργθτικοφ

2.173.588,25
9.084.848,57

23,93%

2.156.395,79
8.551.212,23

25,22%

Ρι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε κυκλοφοροφντα και μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

3.

Ιδια Μεφάλαια
Υυνολο Χποχρεϊςεων

4.450.585,42
4.634.263,15

96,04%

5.318.996,34
3.232.215,89

164,56%

4.

Μυκλοφοροφν Ενεργθτικό
Βραχυπρόκεςμεσ Χποχρεϊςεισ

6.911.260,32
4.363.825,27

158,38%

6.394.816,44
2.991.313,89

213,78%

Ρ δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία του Μυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ
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2017

2016

Αρικμοδείκτεσ Απόδοςθσ και Αποδοτικότθτασ
1.

Μακαρά κζρδθ προ φόρων
Υφνολο Εςόδων

(1.106.371,71)
12.510.849,72

-8,84%

(735.921,34)
12.178.870,91

-6,04%

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ ςε ςφγκριςθ με τα ςυνολικά τθσ ζςοδα

2.

Μακαρά κζρδθ προ φόρων
Ιδια κεφάλαια

(1.106.371,71)
4.450.585,42

-24,86%

(735.921,34)
5.318.996,34

-13,84%

6.026.606,30
12.178.870,91

49,48%

Ρ παραπάνω αρικμοδείκτθσ απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ

3.

Ξικτά Μζρδθ
Υφνολο Εςόδων

6.018.376,66
12.510.849,72

48,11%

Ρ αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει το ποςοςτιαίο μζγεκοσ του μικτοφ κζρδουσ επί των πωλιςεων τθσ Εταιρείασ

2. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΘΘ
πωσ εμφανϊσ αποτυπϊνεται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τα ζςοδα τθσ Εταιρείασ αυξικθκαν κυρίωσ
λόγω τθσ αφξθςθσ των εργαςιϊν, ενϊ θ επιβάρυνςθ ςτα κακαρά τθσ αποτελζςματα οφείλεται ςε τρεισ βαςικοφσ
λόγουσ : α) ςτθ ςυμπίεςθ των περικωρίων κζρδουσ λόγω τθσ φφεςθσ και των παρεπόμενων δυςλειτουργιϊν
που προκαλεί ςτθν αγορά, β) ςτισ διαρκείσ επενδφςεισ τθσ Εταιρίασ ςε ανάπτυξθ και αναδιοργάνωςθσ του
δικτφου καταςτθμάτων , ςε εξοπλιςμό και τεχνολογία και γ) ςτον ςχθματιςμό προβλζψεων για επιςφαλείσ
απαιτιςεισ.
Ματά τα λοιπά, ωσ ςθμαντικά γεγονότα του 2017 κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τα εξισ :
-

Φθν αλλαγι του μετόχου τθσ Εταιρείασ, μζςω τθσ μεταβίβαςθσ του 100% των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ από τθν
εταιρεία Carglass-Autoglass B.V”προσ τθν εταιρεία “Belron Ops S.a.r.l.”
Φθν ίδρυςθ νζου καταςτιματοσ ςτθν περιοχι Γαλάτςι Ακινασ φτάνοντασ ζτςι ςυνολικά ςτα 27 καταςτιματα
(26 καταςτιματα το 2016) .
Φισ ςυμφωνίεσ για νζεσ ςυνεργαςίεσ με αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
Φθν ενδυνάμωςθ των ςυνεργαςιϊν με τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
Φισ επενδφςεισ ςε ςφγχρονα ψθφιακά ςυςτιματα διαχείριςθσ κλιςεων, εταιρικϊν δεδομζνων και
προγραμματιςμοφ εργαςιϊν από το τθλεφωνικό κζντρο και το εταιρικό site.
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3. ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Θ Εταιρεία ζχει τα εξισ υποκαταςτιματα:
α/α

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ

ΧΑΡΑΚΣ/ΜΟ ΕΓΚ/Θ

1

Ν.ΦΑΦΡΛΡΧ 53, ΞΕΦΑΞΡΤΦΩΥΘ

ΜΕΟΦΤΙΜΡ / ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

2

ΑΤΓΧΤΡΧΣΡΝΕΩΥ 32, ΑΤΓΧΤΡΧΣΡΝΘ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

3

ΞΡΟΑΥΦΘΤΙΡΧ 105, ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

4

ΡΤΕΥΦΘ ΞΑΜΤΘ 64, ΧΑΝΜΙΔΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

5

Ο.Ε.Ρ ΣΑΦΤΩΟ - ΑΘΘΟΩΟ 153 ΣΑΦΤΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

6

Ν. ΑΘΘΟΩΟ 217, ΑΙΓΑΝΕΩ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

7

34ου ΥΧΟΦΑΓΞΑΦΡΥ ΣΕΗΙΜΡΧ, ΣΕΙΤΑΙΑΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

8

14ο ΧΝΞ ΕΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ - ΞΡΧΔΑΟΙΩΟ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

9

ΘΕΥΘ ΠΕΤΡΣΘΓΑΔΡ, ΞΑΟΔΤΑ ΑΦΦΙΜΘΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

10

3ο ΧΝΞ ΣΕΡ ΝΑΤΙΥΑΥ –ΑΘΘΟΑΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

11

1ο ΧΝΞ ΕΡ ΑΓΤΙΟΙΡΧ-ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

12

Ν.ΞΕΥΡΓΕΙΩΟ 296 ΧΡΝΑΤΓΡΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

13

Ν.ΥΧΓΓΤΡΧ 159 & ΣΕΤΓΑΞΡΧ 1 Ο.ΥΞΧΤΟΘ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

14

ΜΘΦΙΥΙΑΥ 90, ΞΑΤΡΧΥΙ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

15

27 ΧΝΞ ΒΑΤΘΥ ΜΡΤΩΣΙΡΧ & ΘΤΩΟΡΥ,
ΜΡΤΩΣΙ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

16

21 ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΧ , ΙΩΑΟΟΙΟΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

17

ΣΑΦΤΩΟ 49 , ΜΡΤΙΟΘΡΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

18

ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΣΡΝΕΩΥ 84Α ΡΤΕΥΦΙΑΔΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

θσ

ο

19

2 ΧΝΞ ΑΝΕΠ/ΝΘΥ – ΥΧΟΡΤΩΟ ,
ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

20

1ο χλμ. Ο.ΞΡΧΔΑΟΙΩΟ-ΣΡΦΙΔΑΙΑΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

21

ΥΑΣΣΑΙΩΟ 113 , ΜΑΒΑΝΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

22

ΟΑΧΣΝΙΡΧ 28 , ΒΡΝΡΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

23

ΦΤΑΟΦΗΘ 76 , ΟΕΡΥ ΜΡΥΞΡΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

24

ΑΜΤΩΦΘΤΙΡΧ 121 , ΣΑΦΤΑ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

25

ΙΔΡΞΕΟΕΩΥ 115 , ΙΝΙΡΟ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

26

Ξ ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧ 5 ΞΕΟΕΞΕΟΘ
ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

27

ΣΤΩΦΡΣΑΔΑΜΘ 21 ΓΑΝΑΦΥΙ

ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΘΞΑ

Υτο πρϊτο τρίμθνο του 2017 θ Εταιρεία ίδρυςε νζο κατάςτθμα ςτο Γαλάτςι. Θ
αναμζνεται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ.

ανάπτυξθ του δικτφου
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4. ΕΡΓΑΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Πλθροφορίεσ για Εργαςιακά και Κοινωνικά Θζματα
Θ Εταιρεία απαςχολοφςε 164 άτομα ςτο 2017, ζναντι των 158 ςτο 2016 με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου.
Θ Εταιρεία τάςςεται υπζρ του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ κάκε υπαλλιλου και δεν αποδζχεται
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
ςυμπεριφορζσ που ενδζχεται
δθμιουργιςουν
διακρίςεισ
μορφισ.
Ετιςιανα
Ρικονομικι
Ζκκεςθ Χριςεωσ
απόοποιαςδιποτε
1 Ιανουαρίου ζωσ
31 Δεκεμβρίου 2013
Βαςικι αρχι που διζπει τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ αποτελεί θ διαρκισ επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και θ ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ ςυνείδθςθσ ςε όλα τα επίπεδα των λειτουργιϊν και
δραςτθριοτιτων τθσ. Υειρά ςχετικϊν επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων πραγματοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ
χριςθσ 2017, κακϊσ βαςικό μζλθμα τθσ Εταιρείασ είναι θ διαρκισ επικαιροποίθςθ τθσ γνϊςθσ και θ
διατιρθςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ ςτθν αιχμι τθσ ενθμζρωςθσ.
Υτθν Εταιρεία τα δικαιϊματα των εργαηομζνων γίνονται απολφτωσ ςεβαςτά και υπάρχει κλίμα εργαςιακισ
ειρινθσ. Επίςθσ, τθρεί τθν Εργατικι Οομοκεςία. Υτθν χριςθ 2017, κανζνα όργανο ελζγχου δεν καταλόγιςε
παραβάςεισ τθσ Εργατικισ Οομοκεςίασ.
Θ Εταιρεία διαςφαλίηει κάκε φορά τισ ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και των χϊρων
ευκφνθσ τθσ. Σροσ τοφτο κζτει κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ με ειδικοφσ κανονιςμοφσ, ανακοινϊςεισ και
οδθγίεσ ( π.χ. Συραςφάλεια). Επιπλζον, απαςχολεί ιατρό εργαςίασ και τεχνικό αςφαλείασ ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα Οομοκεςία. Επιπλζον, πραγματοποιικθκε εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε κζματα πυραςφάλειασ για
τθ χριςθ μζςων πυρόςβεςθσ (φορθτϊν πυροςβεςτιρων) τθρϊντασ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ μζτρα για
τθν προςταςία τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτο χϊρο εργαςίασ. Επίςθσ υπάρχει ομάδα
πυραςφάλειασ που απαρτίηεται από εκπαιδευμζνα άτομα.
ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ- ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ
Αποτελεί πολιτικι τθσ «Carglass S.A - ΕΤΓΡΦΙΝ Α.Ε», θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τόςο των προϊόντων όςο
και των υπθρεςιϊν μασ, και αυτό υποςτθρίηεται με τθν εφαρμογι και τον ζλεγχο όλων των διαδικαςιϊν που
ςχετίηονται με αυτι και τον ζλεγχο αςφάλειασ των προϊόντων, μζχρι τθ παράδοςθ και τθν μετζπειτα
εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, ISO 9001:2015.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
Πλθροφορίεσ για Περιβαλλοντικά Θζματα
Θ Εταιρεία δεςμεφεται να λειτουργεί με απόλυτο ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ
τθσ, τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ τθσ προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και επιδιϊκει ςτθν προϊκθςθ
περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ.
Θ Σεριβαλλοντικι Σολιτικι τθσ ΕΤΓΡΦΙΝ Α.Ε - Carglass S.A ςτθρίηεται ςτουσ εξισ πυλϊνεσ :
 Ζλεγχοσ και ςυντονιςμόσ του αποτυπϊματοσ που αφινουμε ωσ εταιρεία ςτο περιβάλλον ( προωκοφμε τθν
επιςκευι των κρυςτάλλων κακϊσ ζχει μικρότερο αντίκτυπο ςτο περιβάλλον, ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν,
οργανωμζνθ ανακφκλωςθ Μεντρικά γραφεία, καταςτιματα & αποκικθ, κλπ.)
 Ενιςχφοντασ τοπικοφσ φορείσ, π.Χ. Μοινωνικζσ Χπθρεςίεσ Διμων, χορθγίεσ ςε ιδρφματα) επιςτρζφοντασ ςτθν
Μοινωνία.
 Φον Μϊδικα Δεοντολογίασ τθσ εταιρείασ μασ, ο οποίοσ βαςίηεται ςτισ τρείσ κφριεσ αξίεσ μασ : Ακεραιότθτα
Υεβαςμόσ Εμπιςτοςφνθ και βάςει του οποίου κακοδθγοφμαςτε για τισ ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ αναμζνονται
τόςο από το προςωπικό τθσ εταιρείασ όςο και από τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ μασ.
Θ Εταιρεία μασ ζχει ενταχκεί και αξιολογείται ςε ετιςια βάςθ από τθν Ecovantis , τθν διεκνι πλατφόρμα για
τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ.
Μάκε χρόνο αξιολογοφμαςτε ςτουσ εξισ τομείσ :





Σεριβάλλον
Εργαςιακζσ Σρακτικζσ
Θκικζσ Εργαςιακζσ Σρακτικζσ
Βιϊςιμθ Σρομικεια

Για το ζτοσ 2017 θ Carglass S.A – ΕΤΓΡΦΙΝ Α.Ε βραβεφτθκε με το Αςθμζνιο Ξετάλλιο για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ με τθν βιωςιμότθτα των παραπάνω.
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ΕΒΑΜΟ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
Θ Εταιρεία ωσ εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ:
- Οα τθρεί τθν αρχι τθσ ιςότθτασ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
- Nα καλφπτει τουσ εργαηόμενουσ
με ςυμβάςεισ
εργαςίασ
αορίςτου
χρόνου
με όςα
Ετιςια Ρικονομικι
Ζκκεςθ Χριςεωσ
από
1 Ιανουαρίου
ζωσ ςφμφωνα
31 Δεκεμβρίου
2013ορίηονται από
τθν Εργατικι Οομοκεςία.
Θ Εταιρεία παροτρφνει και ηθτά από όλουσ τουσ εργαηομζνουσ αυτισ να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα κάκε
υπαλλιλου ι προμθκευτι ι πελάτθ τθσ Εταιρείασ και να μθν αποδζχονται ςυμπεριφορζσ που ενδζχεται να
δθμιουργοφν διακρίςεισ οποιαςδιποτε μορφισ.
-

Σλθροφορίεσ για Θζματα Σροςταςίασ Σροςωπικϊν Δεδομζνων
Θ Εταιρεία τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν Σροςταςία
Δεδομζνων Σροςωπικοφ Χαρακτιρα και τθσ Ιδιωτικισ Ηωισ ςτον τομζα των Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν)
και οι ςφμφωνεσ με αυτοφσ κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ ΑΣΔΣΧ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.

Σαράλλθλα θ Εταιρεία ζχει ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ του νζου Ευρωπαϊκοφ Μανονιςμοφ 2016/679 (για
τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων), ο οποίοσ ζχει τεκεί ςε υποχρεωτικι εφαρμογι για όλα τα κράτθ μζλθ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τισ 25.05.2018, μζςω του οποίου διαμορφϊνεται ζνα ενιαίο νομικό πλαίςιο για
τθν προςταςία των δεδομζνων ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, αντικακιςτϊντασ εκνικοφσ νόμουσ και καταργϊντασ τθν
υφιςτάμενθ νομοκεςία.
ΘΕΜΑΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΘ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΘ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
Θ Εταιρεία αποδίδει φψιςτθ ςθμαςία ςτθν προϊκθςθ τθσ διαφάνειασ, τθ ςυμμόρφωςθ με το εκάςτοτε ιςχφον
κανονιςτικό πλαίςιο και τθν καταπολζμθςθ κρουςμάτων διαφκοράσ. Για τθν Εταιρεία θ μακροχρόνια και ιςχυρι
ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που ζχει εδραιϊςει με τουσ εργαηόμενουσ, τουσ πελάτεσ, και τουσ προμθκευτζσ αποτελεί
ζνα από τα ςθμαντικότερα περιουςιακά ςτοιχεία.
5. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2018
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των
υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των
ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτισ ςυνθμμζνεσ Ματαςτάςεισ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Εταιρείασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του
κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Θ Εταιρεία διακζτει
επαρκι χρθματικά διακζςιμα για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν αναγκϊν ρευςτότθτασ.
Κίνδυνοσ Αγοράσ: Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ αγοράσ κυρίωσ λόγω του ότι θ αγορά επιςκευισ
και αντικατάςταςθσ κρυςτάλλων αυτοκινιτων μετά τθν πτϊςθ των τελευταίων ετϊν ζχει ςτακεροποιθκεί και
είχε ανοδικι τάςθ το 2017.
Κίνδυνοσ μακροοικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα: Ρ κίνδυνοσ μακροοικονομικοφ
και επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ είναι ο κίνδυνοσ που προκφπτει από εξωγενείσ παράγοντεσ του
κοινωνικοοικονομικοφ κυρίωσ περιβάλλοντοσ οι οποίοι ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθ ηιτθςθ των
προϊόντων και κατ’ επζκταςθ τον κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. Ρι εξελίξεισ κατά τθ διάρκεια του 2017 και θ
αβεβαιότθτα που ςχετίηεται με τισ ςυνκικεσ που κα επικρατιςουν κατά τθν περίοδο μετά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ το 2018, διατθροφν το μακροοικονομικό και χρθματοοικονομικό
περιβάλλον ςτθν χϊρα ευμετάβλθτο καίτοι καταγράφεται μεγαλφτερθ αιςιοδοξία ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα
ζτθ.
Ναμβάνοντασ υπ’ όψθ τθν φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθ χρθματοοικονομικι τθσ
κατάςταςθ, τυχόν αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία δεν αναμζνεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν
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ομαλι λειτουργία τθσ. Σαρ ’όλα αυτά, θ Εταιρεία παρακολουκεί με προςοχι τισ εξελίξεισ ςτθν εγχϊρια αγορά
και εφαρμόηει ζγκαιρα διορκωτικζσ κινιςεισ όπου αυτό απαιτείται προκειμζνου να μειϊςει τον κίνδυνο αυτό.
υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ : Θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ, διότι το
μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν
είναι ςε Ευρϊ.
ΕΛΛΘΝΙΚτθσ
ΑΠΟΘΘΚΕ
ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Κίνδυνοσ Επιτοκίου : Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεϊςεων και επενδφςεων παρακολουκείται ςε
προχπολογιςτικι βάςθ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με ζνα προκακοριςμζνο
ςυνδυαςμό ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμζνου να μετριαςτεί ο κίνδυνοσ από τθ μεταβολι
των επιτοκίων. Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου .
6.

ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Θ Εταιρεία λαμβάνει υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ δραςτθριότθτα τθσ από οριςμζνεσ εταιρείεσ που κεωροφνται
ςυνδεδεμζνα μζρθ. Υτισ ςυναφείσ αυτζσ εταιρείεσ υπάρχει ςθμαντικι επιρροι ςτθν λειτουργία τουσ από τθν
Διοίκθςθ και τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ.
Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται
παρακάτω:

χζςθ με τθν
Eταιρεία

Χρις
θ

Πωλιςεισ
προσ
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

Ca rgl a s s SPA Ita l y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

569,94
2.210,02

-

73,86
551,30

-

Ca rgl a s s Bel gi um

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

2.296,13
1.660,36

-

1.473,80

-

Ca rgl a s s BV Spa i n

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

1.625,96
1.135,76

16.592,80
23.018,62

124,12

1.482,40
3.362,65

Bel ron Interna ti ona l
Ltd

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

48.260,68
-

96.279,28
87.772,25

17.129,61
-

18.176,27
19.913,70

Ha s s el t

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

-

2.617.188,40
3.168.574,21

-

527.120,80
863.046,88

Bel ron Ita l y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016

-

-

-

-

2017

-

25.023,84

-

7.129,89

Bel ron UK

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

4.112,16
4.688,69

-

992,75
3.363,30

-

Ca rgl a s s Sweden

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

2.028,01

-

2.028,01

-

Ca rgl a s s Fra nce

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

100,08
-

-

-

-

Ca rgl a s s Hunga ry

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

107,96
-

-

-

-

Ca rgl a s s Norwa y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

389,05

-

-

-

2016

-

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

146,29
62,94

φνολα

2016

57.219,20

2.730.060,48

18.342,51

546.779,47

φνολα

2017

12.174,83

3.304.388,92

7.540,53

893.453,12

Επωνυμία Εταιρείασ

CARGLASS Sl oveni a
Ca rgl a s s Portuga l

Αγορζσ από
ςυνδεδεμζνα μζρθ

Ποςά που
οφείλουν τα
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

Ποςά που
οφείλονται ςτα
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

303,25
-

146,29
-

-
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Θ ςυναλλαγι με τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Hasselt αφορά αγορζσ εμπορευμάτων. Θ ςυναλλαγι με τθν
ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Belron
International
Ltd αφορά
αμοιβζσΑ.Ε.
franchise.
ΕΛΛΘΝΙΚ
ΑΠΟΘΘΚΕ
ΑΡΑΝΣΙΣΘ
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των Διευκυντικϊν Υτελεχϊν για τισ χριςεισ 2017 και
2016 αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου

Ξιςκοί και αμοιβζσ Ξελϊν ΔΥ
Ξιςκοί και αμοιβζσ λοιπϊν Διευκυντικϊν Υτελεχϊν
φνολο

7.

2017

2016

251.935,73
180.935,80
432.871,53

265.776,84
147.709,12
413.485,96

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2018

Φο 2018 αναμζνεται αφξθςθ των πωλιςεων τθσ Εταιρείασ, θ όποια κα βαςιςκεί ςε νζεσ ςυνεργαςίεσ με
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, παροχι νζων προϊόντων ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, επζκταςθ του δικτφου
καταςτθμάτων και των ςυνεργατϊν και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Βαςικι ςτρατθγικι αποτελεί για τα
επόμενα χρόνια, θ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν και θ βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ τθσ Εταιρείασ.
8.

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΘΝ ΑΠΟΚΣΘΘ ΙΔΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ

Δεν κατζχονταν οφτε αποκτικθκαν «ίδιεσ μετοχζσ », κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2017

9.

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Θ Εταιρεία δεν πραγματοποίθςε δαπάνεσ ι επενδφςεισ ςτον τομζα «ερευνϊν και ανάπτυξθσ» ςτθ χριςθ 2017.

10. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΤΜΒΕΙ ΜΕΑ ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΛΘΞΘ ΣΘ ΧΡΘΕΩ
ΜΕΧΡΙ ΣΘΝ ΘΜΕΡΑ ΕΓΚΡΙΘ ΣΘ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ Δ.. ΠΡΟ ΣΘΝ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ:
Δεν ζχουν ςυμβεί ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ που πρζπει να
αναφερκοφν.

Ξεταμόρφωςθ, 30 Αυγοφςτου 2018

Ρ Σρόεδροσ του Δ.Υ.

Ρ Αντιπρόεδροσ του Δ.Υ.

Φο μζλοσ του Δ.Υ.

Μανάρθσ Σαπαναςταςόπουλοσ

Marc Hector Desire de De
Souter

Θλίασ Ρυγιαρίδθσ
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

KΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

θμ.

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016

Ζςοδα
Μόςτοσ πωλιςεων
Μικτό κζρδοσ

4
5

12.510.849,72
(6.492.473,06)
6.018.376,66

12.178.870,91
(6.152.264,61)
6.026.606,30

Ζξοδα διοίκθςθσ
Ζξοδα διάκεςθσ
Νοιπά λειτουργικά ζξοδα
Νοιπά ζςοδα εκμετάλευςθσ
Χρθματοοικονομικά ζςοδα
Χρθματοοικονομικά ζξοδα

5
5
6
6

(1.225.687,74)
(5.786.520,41)
(179.328,13)
87.484,17
84,57
(20.780,83)

(1.221.552,36)
(5.330.239,33)
(328.379,85)
137.728,74
60,90
(20.145,74)

(1.106.371,71)
244.682,85

(735.921,34)
(120.735,33)

(861.688,86)

(856.656,67)

(9.467,70)
2.745,63
(6.722,07)

(34.010,68)
9.863,10
(24.147,58)

(868.410,93)

(880.804,26)

(0,3802)

(0,3856)

2.284.300

2.284.300

Ηθμίεσ προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ

7

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ
Λοιπά υνολικά Ζςοδα
Αναλογιςτικζσ ηθμίεσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ
Λοιπά υνολικά Ζξοδα
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζξοδα μετά από φόρουσ

Ηθμίεσ ανά μετοχι (βαςικζσ και απομειωμζνεσ)
Μέςοσ Σταθμικόσ Αριθμόσ Μετοχών (βαςικόσ και απομειωμένοσ)

17
7

Οι ςθμειϊςεισ των ςελίδων 14 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

ΚΑΣΑΣΑΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

θμ.
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Αςϊματα πάγια ςτοιχεία
Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Aναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Σροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Χρθματικά διακζςιμα
φνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ιδια Κεφάλαια
Ξετοχικό κεφάλαιο
Χπζρ το άρτιο
Νοιπά αποκεματικά
Ηθμίεσ εισ νζον
φνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
φνολο Μακροπρόκεςμων Τποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Σρομθκευτζσ
Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

31.12.2017

31.12.2016

8
9
10
7

1.165.168,09
62.344,78
197.614,21
748.461,17
2.173.588,25

1.389.694,08
67.985,67
197.683,36
501.032,68
2.156.395,79

11
12
13
14

2.436.708,33
3.679.269,45
113.742,64
681.539,90
6.911.260,32
9.084.848,57

2.223.498,31
3.073.599,54
347.263,98
750.454,61
6.394.816,44
8.551.212,23

15
15
16

6.692.999,00
5.007.000,00
84.237,93
(7.333.651,51)
4.450.585,42

6.692.999,00
5.007.000,00
84.237,93
(6.465.240,59)
5.318.996,34

17

270.437,88
270.437,88

240.902,00
240.902,00

18
19

1.490.623,08
2.873.202,19
4.363.825,27
9.084.848,57

1.185.696,46
1.805.617,43
2.991.313,89
8.551.212,23

Οι ςθμειϊςεισ των ςελίδων 14 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τπζρ το άρτιο

Σακτικό
αποκεματικό

Λοιπά
αποκεματικά

Κζρδθ/(ηθμίεσ) εισ
νζο

φνολο

φνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου 2016
Ηθμίεσ χριςεωσ μετά από φόρουσ
Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
υνολικά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2016

6.692.999,00
6.692.999,00

5.007.000,00
5.007.000,00

61.340,60
61.340,60

22.897,33
22.897,33

(5.584.436,33)
(856.656,67)
(24.147,58)
(880.804,26)
(6.465.240,59)

6.199.800,60
(856.656,67)
(24.147,58)
(880.804,26)
5.318.996,34

φνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου 2017
Ηθμίεσ χριςεωσ μετά από φόρουσ
Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
υνολικά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2017

6.692.999,00
6.692.999,00

5.007.000,00
5.007.000,00

61.340,60
61.340,60

22.897,33
22.897,33

(6.465.240,59)
(861.688,86)
(6.722,07)
(868.410,93)
(7.333.651,51)

5.318.996,34
(861.688,86)
(6.722,07)
(868.410,93)
4.450.585,42

Οι ςθμειϊςεισ των ςελίδων 14 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΘ ΜΕΘΟΔΟ) ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017

θμ.
Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Ηθμίεσ προ φόρων
Σροςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ
(Kζρδοσ)/ Ηθμία από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων
Χρθματοοικονομικά (ζςοδα) / ζξοδα
Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Απομείωςθ υπεραξίασ
Νοιπζσ προβλζψεισ
Λειτουργικό κζρδοσ /(ηθμία) προ μεταβολϊν του κεφαλαίου κίνθςθσ
(Αφξθςθ)/Μείωςθ:
Αποκζματα
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Σροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Αφξθςθ/(Μείωςθ):
Σρομθκευτζσ
Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Φόκοι πλθρωκζντεσ
Σλθρωμζσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
φνολο ειςροϊν από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Εξαγορά επιχείρθςθσ
Αγορζσ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων
Φόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα
Σαμειακζσ εκροζσ για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (μείωςθ)/ αφξθςθ χρθματικϊν διακεςίμων
Χρθματικά διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ
Χρθματικά διακζςιμα ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ

7

23
12

17

9
8, 9

14
14

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016
(1.106.371,71)

(735.921,34)

363.562,98
(1.567,82)
20.865,40
70.732,34
157.488,44
(495.290,37)

469.697,76
3.359,30
23.992,68
48.547,82
186.348,45
110.954,00
106.978,67

(213.210,02)
(763.158,35)
233.521,34
69,15

360.833,65
(349.230,59)
(163.978,34)
61.799,66

304.926,62
1.066.798,76

380.812,17
318.071,84

(20.780,83)
(50.664,16)
62.212,14

(20.145,74)
(37.048,53)
658.092,79

(136.621,37)
5.409,95
84,57
(131.126,85)

(200.000,00)
(366.011,38)
(3.917,88)
60,90
(569.868,36)

(68.914,71)
750.454,61
681.539,90

88.224,43
662.230,18
750.454,61

Οι ςθμειϊςεισ των ςελίδων 14 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017
1.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ:
Θ Carglass - ΕΤΓΡΦΙΝ Α.Ε. λειτουργεί ςτθν Ελλθνικι αγορά από τον Απρίλιο του 2001. Είναι θ πρϊτθ Eταιρεία
που δραςτθριοποιικθκε ςτο αντικείμενο τθσ αντικατάςταςθσ κρυςτάλλων αυτοκινιτων με δικά τθσ εταιρικά
καταςτιματα, ςυνδυαςτικά με δίκτυο εξουςιοδοτθμζνων ςθμείων εξυπθρζτθςθσ. Επίςθσ, είναι θ πρϊτθ
Eταιρία που ζφερε ςτθν ελλθνικι αγορά τθν επιςκευι εμπρόςκιων παρμπρίη με τθν αποκλειςτικι χριςθ τθσ
τεχνολογίασ Glass Medic®.
Θ Εταιρεία με αρικμό ΓΕΞΘ 4083501000 , με διεφκυνςθ Ν. Φατοϊου 53 – Ξεταμόρφωςθ που
δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα εκτόσ των κεντρικϊν τθσ γραφείων ςτθ Ξεταμόρφωςθ διακζτει επιπλζον 27
εταιρικά καταςτιματα και δωρεάν κινθτζσ μονάδεσ εξυπθρζτθςθσ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτισ
ευρφτερεσ περιοχζσ λειτουργίασ των εταιρικϊν καταςτθμάτων. Επίςθσ διακζτει δίκτυο εξουςιοδοτθμζνων
ςυνεργατϊν και 70 επιπλζον ςθμείων εξυπθρζτθςθσ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ πανελλαδικά.
Ξοναδικόσ μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ κατά το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου (100%) αυτισ, είναι θ Ρλλανδικι
εταιρεία με τθν επωνυμία «Belron OPS S.a.r.l.» που εδρεφει ςτo Νουξεμβοφργο(Luxembourg) .
Υυνεργάηεται με τθν πλειοψθφία των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν αναλαμβάνοντασ όλεσ τισ γραφειοκρατικζσ
διαδικαςίεσ για λογαριαςμό των πελατϊν τθσ.
Ρ αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2017 ανζρχεται ςτα 164 άτομα. Υτισ 31 Δεκεμβρίου
2016 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν 158 άτομα.

2.

ΒΑΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ:
2.1

Κατάρτιςθ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων:

α) Σλαίςιο Ματάρτιςθσ: Ρι παροφςεσ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν ςυνταχκεί
ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΣΧΑ), όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ιταν ςε υποχρεωτικι ιςχφ τθν 31.12.2017.
β) Βάςθ αποτίμθςθσ: Ρι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του
ιςτορικοφ κόςτουσ και με τθν παραδοχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. Δεν υπάρχουν
αντικειμενικζσ ενδείξεισ που να κζτουν ςε αμφιβολία επί τθσ αρχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ
Εταιρείασ.
γ) Νειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ : Ρι Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ παρουςιάηονται ςε
Ευρϊ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ. λα τα ποςά που αναφζρονται παρακάτω είναι ςε
Ευρϊ εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ ςθμειϊςεισ.
δ) Εκτιμιςεισ και παραδοχζσ : H ςφνταξθ των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων, ςφμφωνα με τα Δ.Σ.Χ.Α.,
απαιτεί όπωσ θ Διοίκθςθ προβαίνει ςτθ διενζργεια εκτιμιςεων και υποκζςεων που επθρεάηουν τα ποςά των
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων
κατά τθν θμερομθνία των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων, κακϊσ και τα ποςά των εςόδων και εξόδων
κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ.
Ρι τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι
υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται κατωτζρω ςτθν
ςθμείωςθ 2.3.
Θ Διοίκθςθ εκτιμά ςυνεχϊσ τον πικανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγϊν ςτο μακροοικονομικό και χρθματοπιςτωτικό
περιβάλλον ςτθν Ελλάδα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι κα λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ και τα
μζτρα προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν οι τυχόν επιπτϊςεισ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. Θ Διοίκθςθ
δεν είναι ςε κζςθ να προβλζψει με ακρίβεια τισ πικανζσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία, ωςτόςο με βάςθ
τθν αξιολόγθςι τθσ, ζχει καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν απαιτοφνται πρόςκετεσ προβλζψεισ απομείωςθσ
των χρθματοοικονομικϊν και μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017.
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2.2

Ζγκριςθ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων:

Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενζκρινε τισ ςυνθμμζνεσ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ για τθ
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
2017, ςτισ 30 Αυγοφςτου 2018 και ζχουν αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςτθ
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
διεφκυνςθ www.carglass.gr . Ρι Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ
Υυνζλευςθσ των Ξετόχων.
2.3.

θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ:

Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ για να επιλζξει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ
πολιτικζσ και να αποτιμιςει τθν μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ,
παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα
και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ
Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Ιδιαίτερθ πλθροφόρθςθ
ςχετικά με τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ υπάρχει αβεβαιότθτα εκτιμιςεων και κρίςιμεσ αποφάςεισ όςον αφορά
ςτθν εφαρμογι λογιςτικϊν πολιτικϊν με ςθμαντικι επίδραςθ ςτα ποςά που καταχωροφνται ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ περιγράφονται ςτισ ακόλουκεσ ςθμειϊςεισ:
Σθμείωςθ 7 – Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ απαιτιςεισ και φόροσ ειςοδιματοσ:
Σθμείωςθ 8 – Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία
Σθμείωςθ 9 – Αυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Σθμείωςθ 12 – Εμπορικζσ Απαιτιςεισ
Σθμείωςθ 17 – Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Σθμείωςθ 21 – Δεςμεφςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ Αντιδικίεσ και Διεκδικιςεισ

3.

ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ:
(α) Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων: Φο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ.
Ρι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ που ιταν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Ματά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των
Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που είναι
εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ.
Φα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθ αποτίμθςθ τζλουσ χριςεωσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε
ξζνα νομίςματα απεικονίηονται ςτισ επιςυναπτόμενεσ Ματαςτάςεισ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ. Φα κζρδθ ι
ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ απεικονίηονται επίςθσ ςτισ Ματαςτάςεισ Υυνολικοφ
Ειςοδιματοσ.
(β) Ενςϊματα Πάγια τοιχεία: Φα κτίρια, οι εγκαταςτάςεισ και ο εξοπλιςμόσ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ
κτιςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Ρι επιςκευζσ
και οι ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Υθμαντικζσ
βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ προςαυξάνουν τθν
ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν ικανότθτα παραγωγισ ι βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα των αντίςτοιχων
παγίων. Φα ςτοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν δεν
αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τουσ.
Φα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν διαγραφι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτθν Ματάςταςθ
Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ κατά τθν οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Υελίδα 15 από 41

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

(γ)

Αποςβζςεισ Ενςϊματων Παγίων τοιχείων: Ρι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο
με ςυντελεςτζσ οι οποίοι προςεγγίηουν τισ ςχετικζσ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων. Ρι
ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ:
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013

Είδοσ Παγίου
Μτίρια ςε Ακίνθτα Φρίτων
Ξθχανιματα
Ξεταφορικά μζςα
Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ

δ)

Ετιςιοσ υντελεςτισ
Απόςβεςθσ
10% - 20%
10%
10%-16%
20%
10%-20%

Αςϊματα Πάγια τοιχεία: Φα αςϊματα πάγια αποτελοφνται κυρίωσ από λογιςμικά προγράμματα.
Θ απόςβεςθ των αςϊματων ακινθτοποιιςεων υπολογίηεται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με ςυντελεςτζσ
οι οποίοι προςεγγίηουν τισ ςχετικζσ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν αςϊματων παγίων. Ρι
ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ:
Είδοσ Αςϊματου Παγίου
Νογιςμικά προγράμματα

(ε)

Ετιςιοσ υντελεςτισ Απόςβεςθσ
10-20%

Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων:

(i) Ξθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτιςεων)
Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία εξετάηονται για ενδείξεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ ςε κάκε
θμερομθνία ςφνταξθσ των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων. Ματόπιν τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ τα
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κεωροφνται ότι ζχουν απομειωκεί όταν υπάρχουν
αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι ζνα γεγονόσ επζδραςε αρνθτικά ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ
τουσ οι οποίεσ μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι τα χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν απομειωκεί αποτελοφν θ ακζτθςθ όρων ι θ παράβλεψθ υποχρεϊςεων εκ
μζρουσ οφειλζτθ θ αναδιάρκρωςθ του οφειλόμενου ποςοφ προσ τθν Εταιρεία με όρουσ που θ Εταιρεία δε
κα αποδεχόταν διαφορετικά και ενδείξεισ ότι ο οφειλζτθσ ι ο εκδότθσ κα πτωχεφςει.
(ii) ςον αφορά τισ απαιτιςεισ θ Εταιρεία ςχθματίηει πρόβλεψθ για τθν απομείωςθ αυτϊν που
αντιπροςωπεφει τθν εκτιμϊμενθ ηθμία από τθ μθ είςπραξισ τουσ. Θ Εταιρεία ςτθν περίπτωςθ που κεωρεί
ότι δεν υπάρχει περικϊριο ανάκτθςθσ τθσ απαίτθςθσ, κεωρεί τθν απαίτθςθ ανεπίδεκτθ είςπραξθσ, και τθ
διαγράφει απευκείασ ςε μείωςθ του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου που αφορά. Θ ηθμία
απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ.
(iii) Ξθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
Φα μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία πλθν των αποκεμάτων και των αναβαλλόμενων
φορολογικϊν απαιτιςεων
επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ Χρθματοοικονομικϊν
Ματαςτάςεων για ζνδειξθ πικανισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Αν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ γίνεται
εκτίμθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ τουσ.
Φο ανακτιςιμο ποςό ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν είναι το
μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ αξίασ του λόγω χριςθσ και τθσ εφλογθσ αξίασ του μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ.
Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λόγω χριςθσ οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προ εξοφλοφνται
ςτθν παροφςα αξία με ζνα προ-φόρου ςυντελεςτι ο οποίοσ αντανακλά τισ τρζχουςεσ αξιολογιςεισ τθσ
αγοράσ για τθ χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το περιουςιακό ςτοιχείο.
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Για τον ζλεγχο τθσ απομείωςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται ςτθ μικρότερθ δυνατι μονάδα
που είναι ικανι να παράγει ταμειακζσ ειςροζσ λόγω χριςθσ και είναι ανεξάρτθτεσ από τισ ταμειακζσ
ειςροζσ άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι ομάδων («μονάδα παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν»).
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
Θ ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται όταν θ λογιςτικι αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ μονάδασ
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
παραγωγισ ταμειακϊν ροϊν υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ ανακτιςιμθ αξία τουσ και αναγνωρίηεται ςτθν
Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ.
λα τα περιουςιακά ςτοιχεία επανεκτιμϊνται μεταγενζςτερα ςε περιπτϊςεισ που θ ηθμιά απομείωςθσ
που είχε αρχικϊσ αναγνωριςτεί μπορεί να μθν υφίςταται. Ηθμία απομείωςθσ που ζχει αναγνωριςτεί κατά
τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ επανεκτιμάται ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ Χρθματοοικονομικϊν
Ματαςτάςεων για τυχόν ενδείξεισ μείωςισ τθσ ι μθ φπαρξισ τθσ και αντιλογίηεται εάν υπάρξει αλλαγι ςτισ
εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ μζχρι το φψοσ τθσ
λογιςτικισ αξίασ που κα προςδιοριηόταν κακαρι από αποςβζςεισ εάν δεν είχε καταχωρθκεί θ ηθμία
απομείωςθσ.
(ςτ) Χρθματοοικονομικά μζςα:
(i) Ξθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα - χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία.
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει αρχικά τα δάνεια τισ απαιτιςεισ και τισ κατακζςεισ κατά τθν θμερομθνία που
δθμιουργοφνται. λα τα άλλα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά κατά τθν
θμερομθνία ςυναλλαγισ κατά τθν οποία θ Εταιρεία γίνεται ςυμβαλλόμενο μζροσ ςε ςυναλλαγι με
αντικείμενο τα μζςα αυτά.
Θ Εταιρεία διαγράφει ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο όταν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί
των χρθματικϊν ροϊν από το περιουςιακό ςτοιχείο λιξουν ι θ Εταιρεία μεταβιβάςει τα ςυμβατικά
δικαιϊματά τθσ να λαμβάνει χρθματικζσ ροζσ από αυτό το περιουςιακό ςτοιχείο και ταυτόχρονα
μεταβιβάηει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από αυτό. Υε περίπτωςθ
ςυναλλαγϊν που παρά τθ μεταβίβαςθ του ςυμβατικοφ δικαιϊματοσ για τθν είςπραξθ των ταμειακϊν
ροϊν από χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που απορρζουν από αυτά
παραμζνουν ςτθν Εταιρεία δε διακόπτεται θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων αυτϊν. Φο ποςό που ειςπράττεται
από τθ μεταβίβαςθ αναγνωρίηεται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ.
Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό
παρουςιάηεται ςτθν Ματάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ όταν και μόνον όταν θ Εταιρεία ζχει το νομικό
δικαίωμα να ςυμψθφίςει τα ποςά και προτίκεται είτε να τα διακανονίςει ςε κακαρι βάςθ είτε να
ρευςτοποιιςει τα περιουςιακά ςτοιχεία και να διακανονίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.
Θ Εταιρεία ζχει τα ακόλουκα μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία: Εμπορικζσ και
λοιπζσ απαιτιςεισ και ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν.
Ρι απαιτιςεισ είναι χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ που
δε διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά. Αυτά τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςυν τυχόν άμεςα ςυνδεμζνα με τισ ςυναλλαγζσ κόςτθ.
Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ τα δάνεια και οι απαιτιςεισ αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ με βάςθ
τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου μείον τυχόν ηθμία απομείωςθσ.
Φα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν αποτελοφνται από μετρθτά ςτο ταμείο και κατακζςεισ
όψεωσ ςε τράπεηεσ.
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(ii)

Ξθ παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα - Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
Θ Εταιρεία δε χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα και μζςα αντιςτάκμιςθσ κινδφνου.
Ρι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά κατά τθν θμερομθνία ςυναλλαγισ κατά τθν
οποία θ Εταιρεία γίνεται αντιςυμβαλλόμενο μζροσ βάςει των ςυμβατικϊν όρων του χρθματοοικονομικοφ
μζςου.
Θ Εταιρεία προβαίνει ςε διακοπι αναγνϊριςθσ μίασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ όταν οι ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ τθσ εκπλθρωκοφν ακυρωκοφν ι εκπνεφςουν.
που θ υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο δανειςτι
με ουςιαςτικά διαφορετικοφσ όρουσ ι οι όροι τθσ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ τροποποιοφνται ουςιωδϊσ
μια τζτοια ανταλλαγι ι τροποποίθςθ αντιμετωπίηεται ωσ διαγραφι τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και
αναγνϊριςθ μιασ νζασ υποχρζωςθσ και θ διαφορά των αντίςτοιχων ποςϊν αναγνωρίηεται ςτθν Ματάςταςθ
Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ.
Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό
παρουςιάηεται ςτθν Ματάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ όταν και μόνον όταν θ Εταιρεία ζχει το
νομικό δικαίωμα να ςυμψθφίςει τα ποςά και προτίκεται είτε να τα διακανονίςει ςε κακαρι βάςθ είτε να
ρευςτοποιιςει τα περιουςιακά ςτοιχεία και να διακανονίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.
Θ Εταιρεία ζχει τισ ακόλουκεσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ δεν είναι παράγωγα
χρθματοοικονομικά μζςα: Εμπορικζσ φορολογικζσ δανειακζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ.
Ρι εν λόγω χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςυν τυχόν
άμεςα ςυνδεμζνα με τισ ςυναλλαγζσ κόςτθ. Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ αυτζσ οι χρθματοοικονομικζσ
υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο του πραγματικοφ
επιτοκίου.

(η)

Αποκζματα: Φα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ και κακαρισ
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Φο κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του ςτακμικοφ μζςου όρου
(Μυκλοφοριακόσ μζςοσ όροσ – Moving Weighted Average Cost). Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ
εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι λειτουργία τθσ Εταιρείασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ
για τθν πϊλθςι τουσ. Σρόβλεψθ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηεται εφόςον
κρίνεται απαραίτθτο.

(θ) Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα αυτϊν: Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ
υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με θμερομθνία λιξθσ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά
διακζςιμα. Για τθ ςφνταξθ τθσ Ματάςταςθσ Φαμειακϊν Τοϊν, τα Φαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα
αυτϊν αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ
προςδιορίηονται ανωτζρω.
(κ) Μιςκϊςεισ: Ρι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, που μεταφζρουν ςτθν Εταιρεία ουςιωδϊσ όλουσ τουσ
κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα του μιςκωμζνου ςτοιχείου,
κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκίου ι, εάν είναι μικρότερθ,
ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Ρι πλθρωμζσ για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ
ϊςτε να επιτευχκεί ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ.
Φα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται απ’ ευκείασ ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ. Φα
κεφαλαιοποιθμζνα μιςκωμζνα πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι του παγίου.
Ρι μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ κυριότθτασ
του ςτοιχείου περιλαμβάνονται ςτισ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Φα λειτουργικά μιςκϊματα αφοροφν
μιςκϊςεισ κτιρίων (καταςτιματα , κζντρο διανομισ και κεντρικά γραφεία) και αυτοκινιτων (φορτθγϊν
και επιβατικϊν) και αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ. Θ Εταιρεία δεν
μιςκϊνει ακίνθτα ςε τρίτουσ.
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(ι)

Προβλζψεισ Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα Περιουςιακά τοιχεία :
Ρι προβλζψεισ
αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ όταν θ Εταιρεία ζχει
τρζχουςα νομικι ι τεκμαρτι υποχρζωςθ που απορρζει από γεγονότα του παρελκόντοσ, είναι πικανό να
απαιτθκεί εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ,
και εφόςον μπορεί να γίνει αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ.
Ρι προβλζψεισ ανακεωροφνται κατά τθν θμερομθνία κάκε Ματάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ και
προςαρμόηονται ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν τρζχουςα αξία του εξόδου που αναμζνεται να απαιτθκεί
για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Αν θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι
προβλζψεισ υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα
ςυντελεςτι προ φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι
αξία του χριματοσ, και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν
υποχρζωςθ.
Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά
γνωςτοποιοφνται εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι
ελάχιςτθ. Ρι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ, αλλά
γνωςτοποιοφνται όταν μία ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι.

(κ) Φόροι Ειςοδιματοσ (Σρζχων και Αναβαλλόμενοσ):
Ρ φόροσ ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ και τον αναβαλλόμενο φόρο
ειςοδιματοσ. Ρ τρζχων και ο αναβαλλόμενοσ φόροσ αναγνωρίηονται ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ
Ειςοδιματοσ ςτο βακμό που δεν αφοροφν μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ι ςτοιχεία που αναγνωρίςτθκαν
απευκείασ ςτα Κδια Μεφάλαια ι ςτα Νοιπά Υυνολικά Ζςοδα.
Ρ τρζχων φόροσ είναι ο αναμενόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ ι απαιτθτόσ επί των φορολογικϊν
κερδϊν ι ηθμιϊν τθσ χριςθσ εφαρμόηοντασ το φορολογικό ςυντελεςτι που ζχει κεςπιςκεί ι ουςιαςτικά
κεςπιςκεί κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςυμπεριλαμβανομζνων
τυχόν προςαρμογϊν ςτο φόρο ειςοδιματοσ προθγοφμενων χριςεων.
Σρζχουςα φορολογία ειςοδιματοσ
Θ τρζχουςα φορολογικι απαίτθςθ / υποχρζωςθ περιλαμβάνει εκείνεσ τισ υποχρεϊςεισ ι απαιτιςεισ από
τισ φορολογικζσ αρχζσ ςχετιηόμενεσ με τθν τρζχουςα ι προθγοφμενεσ χριςθσ αναφοράσ που δεν ζχουν
καταβλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία τθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ.
Χπολογίηονται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που
εφαρμόηονται ςτθ δθμοςιονομικι χριςθ τθν οποία αφοροφν βάςει των φορολογθτζων κερδϊν για τθ
χριςθ. λεσ οι μεταβολζσ ςτισ τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςαν
φορολογικό ζξοδο ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ.
Αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία ειςοδιματοσ υπολογίηεται με τθ μζκοδο υποχρζωςθσ που εςτιάηει ςτισ
προςωρινζσ διαφορζσ. Αυτι περιλαμβάνει τθ ςφγκριςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και
υποχρεϊςεων των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων με τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ βάςεισ.
Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτον βακμό που είναι πικανό ότι κα
αντιςτακμιςτοφν ζναντι τθσ μελλοντικισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ
διαφορζσ.
Αναβαλλόμενοσ φόροσ δεν αναγνωρίηεται για τισ ακόλουκεσ προςωρινζσ διαφορζσ: Αρχικι αναγνϊριςθ
περιουςιακϊν ςτοιχείων ι υποχρεϊςεων από ςυναλλαγι που δε ςχετίηεται με ςυνζνωςθ επιχειριςεων
και που δεν επθρεάηει τα λογιςτικά ι τα φορολογικά κζρδθ διαφορζσ που ςχετίηονται με ςυμμετοχζσ ςε
κυγατρικζσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι δε κα αναςτραφοφν ςτο προςεχζσ μζλλον κακϊσ και διαφορζσ
που προκφπτουν από τθν αρχικι αναγνϊριςθ τθσ υπεραξίασ.
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(λ)

Αναγνϊριςθ Εςόδων: Φα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ
υπθρεςιϊν, κακαρά από εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ :
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
(α) Σωλιςεισ αγακϊν: Ετιςια
Φα ζςοδα
από πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν οι ςθμαντικοί κίνδυνοι και
Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
τα οφζλθ ιδιοκτθςίασ ζχουν μεταβιβαςτεί ςτον αγοραςτι θ είςπραξθ του τιμιματοσ είναι πικανι τα
κόςτθ που ςχετίηονται με τθν πϊλθςθ και θ πικανι επιςτροφι των αγακϊν από τον πελάτθ μπορεί να
εκτιμθκεί αξιόπιςτα δεν υπάρχει ςυνεχιηόμενθ ανάμιξθ τθσ Εταιρείασ με τα αγακά και το ποςό του
εςόδου μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Αν είναι πικανό ότι οι εκπτϊςεισ κα χορθγθκοφν και το ποςό
τουσ μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα τότε οι εκπτϊςεισ αναγνωρίηονται ωσ μείωςθ των εςόδων όπωσ
αναγνωρίηονται τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ.
(β) Σαροχι υπθρεςιϊν: Φα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ζχουν περιοδικότθτα και λογίηονται ςτο χρόνο
που αναφζρονται, με βάςθ τουσ προβλεπόμενουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ όρουσ.

(μ) Παροχζσ ςτο προςωπικό :
(i) Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ ςτο προςωπικό
Ρι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ ςτο προςωπικό αναγνωρίηονται ςε μθ προ εξοφλθμζνθ βάςθ και καταχωροφνται
ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ όταν πραγματοποιοφνται. Χποχρζωςθ αναγνωρίηεται για το ποςό
που αναμζνεται να πλθρωκεί για το βραχυπρόκεςμο μζροσ των πλθρωμϊν εάν θ Εταιρεία ζχει παροφςα
υποχρζωςθ νομικι ι τεκμαιρόμενθ ωσ αποτζλεςμα δουλευμζνων υπθρεςιϊν από το προςωπικό το κόςτοσ
τθσ οποίασ μπορεί να υπολογιςκεί αξιόπιςτα.
(ii) Σαροχζσ Εξόδου από τθν υπθρεςία
Θ Εταιρεία ζχει υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ των εργαηομζνων που προκφπτει από τισ διατάξεισ του Μ.Ο.
2112/1920.
Θ υποχρζωςθ που αναγνωρίηεται για το πρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ παροφςα αξία τθσ
κακοριςμζνθσ παροχισ ανάλογα με το δουλευμζνο δικαίωμα των εργαηομζνων που προςδιορίηεται
προεξοφλϊντασ τισ εκτιμϊμενεσ ταμιακζσ ροζσ των παροχϊν ςυνταξιοδότθςθσ των εργαηομζνων.
Υυγκεκριμζνα θ Εταιρεία υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι εργατικι νομοκεςία να παρζχει εφάπαξ
αποηθμίωςθ για αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ ςτο προςωπικό τθσ. Φο προεξοφλθτικό επιτόκιο είναι το
επιτόκιο κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ
(τουλάχιςτον ΑΑ) που ζχουν θμερομθνίεσ λιξθσ ςχετικζσ με αυτζσ των υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ και που
αφοροφν το ίδιο νόμιςμα ςτο οποίο οι παροχζσ ςυνταξιοδότθςθσ κα πλθρωκοφν ςτο προςωπικό.
Φο φψοσ τθσ υποχρζωςθσ προςδιορίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ χρθςιμοποιϊντασ τθν
αναλογιςτικι μζκοδο τθσ Σροβλεπόμενθσ Ξονάδασ Χποχρζωςθσ (Projected Unit Credit Method). Θ Εταιρεία
αναγνωρίηει κζρδθ ι ηθμιζσ από τθ μείωςθ ςτα ποςά των μελλοντικϊν ειςφορϊν («περικοπι») ι των
τερματιςμό παροχισ («εκκακάριςθ») ενόσ προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν όταν αυτι
πραγματοποιείται. Φα κζρδθ ι ηθμιζσ από τθν περικοπι ι εκκακάριςθ προκφπτουν από τθν μεταβολι ςτθν
παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν κακϊσ και των τυχόν αναλογιςτικϊν κερδϊν και
ηθμιϊν κακϊσ και τυχόν κόςτουσ προχπθρεςίασ που δεν είχε αναγνωριςτεί προθγοφμενα. Φα αναλογιςτικά
κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν κατά τον υπολογιςμό τθσ υποχρζωςθσ τθσ Εταιρείασ από ζνα πρόγραμμα
αναγνωρίηονται άμεςα ςτα Νοιπά Υυνολικά Ζςοδα και δεν αν ταξινομοφνται ποτζ ςτα αποτελζςματα.
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(ν) Διανομι Μερίςματοσ: Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθ χριςθ που εγκρίνεται θ διανομι του μερίςματοσ
από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των Ξετόχων.
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
(ξ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Φο μετοχικό
κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρείασ που
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Φο τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι
καταχωρείται ςτον λογαριαςμό «Χπζρ το άρτιο» ςτα Κδια Μεφάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ (κακαρζσ από
αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι δικαιωμάτων
καταχωροφνται ςτθν Μακαρι Θζςθ αφαιρετικά από το προϊόν τθσ ζκδοςθσ.

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ
ΔΛΠ 7 (Σροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ”
Ρι τροποποιιςεισ ειςάγουν υποχρεωτικζσ γνωςτοποιιςεισ που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ των υποχρεϊςεων που προζρχονται από
χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ. Δεν είχε ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

ΔΛΠ 12 (Σροποποιιςεισ) “Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςε μθ πραγματοποικείςεσ
ηθμιζσ”
Ρι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν
απαιτιςεων ςε μθ πραγματοποικείςεσ ηθμιζσ που ζχουν προκφψει από δάνεια που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ
αξία. Δεν είχε επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ
ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόηεται
ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018).Φο ΔΣΧΑ 9 αντικακιςτά τισ
πρόνοιεσ του ΔΝΣ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων
πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται
ςιμερα. Φο ΔΣΧΑ 9 κακιερϊνει μία προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και
αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο υφιςτάμενο μοντζλο του ΔΝΣ 39. Θ Εταιρεία κα εφαρμόςει το νζο
θ
πρότυπο τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν κα αναπροςαρμόςει τθν ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ. Για τισ εμπορικζσ
απαιτιςεισ, θ Εταιρεία κα εφαρμόςει τθν απλοποιθμζνθ μζκοδο για να υπολογίςει τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ
ηθμίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ των εμπορικϊν απαιτιςεων τθσ. Ματά τθ χριςθ 2017, θ Εταιρεία ζχει
πραγματοποιιςει μία αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ του προτφπου και κατζλθξε ότι θ επίδραςθ από τθν εφαρμογι
του κα αφορά κυρίωσ ςτθν απομείωςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ, βαςίςτθκε ςε
πρόςφατθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ και υπόκειται ςε αλλαγζσ, που ενδζχεται να προκφψουν από επιπλζον
υποςτθρικτικό υλικό που κα είναι διακζςιμεσ ςτθν Εταιρεία όταν και κα εφαρμόςει το πρότυπο το 2018. Θ
Εταιρεία δεν αναμζνει, κατά τθν εφαρμογι του προτφπου, ουςιαςτικι επίδραςθ ςτθν χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ
από τθν εφαρμογι του προτφπου. Ρι εν λόγω τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

ΔΠΧΑ 9 (Σροποποιιςεισ) “Δικαιϊματα πρόωρθσ αποπλθρωμισ με καταβολι αρνθτικισ ποινισ εξόφλθςθσ”
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019). Ρι τροποποιιςεισ
παρζχουν ςτισ εταιρείεσ τθν δυνατότθτα, εφόςον πλθροφν μία ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, να επιμετροφν
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία με δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ και καταβολι αρνθτικισ ποινισ εξόφλθςθσ
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(negative compensation) ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων
αντί ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ρι εν λόγω τροποποιιςεισ δεν ζχουν επίδραςθ ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από υμβόλαια
Πελάτεσ»Ζκκεςθ
με ιςχφ
για από
ετιςιεσ
περιόδουσ
που
ξεκινοφν2013
τθν ι μετά τθν
Ετιςιαμε
Ρικονομικι
Χριςεωσ
1 Ιανουαρίου
ζωσ 31
Δεκεμβρίου
01.01.2018. Φο πρότυπο αντικακιςτά τα Σρότυπα 11 και 18 και τισ Διερμθνείεσ 13,15,18 και 31. Ξε βάςθ το
πρότυπο αυτό θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ακολουκϊντασ 5 βαςικά βιματα.
Βιμα 1: Σροςδιοριςμόσ τθσ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων με ζναν πελάτθ.
Βιμα 2: Σροςδιοριςμόσ των υποχρεϊςεων απόδοςθσ ςτθ ςφμβαςθ.
Βιμα 3: Μακοριςμόσ του τιμιματοσ ςυναλλαγισ.
Βιμα 4: Ματανομι του τιμιματοσ ςυναλλαγισ ςτισ υποχρεϊςεισ απόδοςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Βιμα 5: Αναγνϊριςθ εςόδου όταν (ι κακϊσ) θ Εταιρεία ικανοποιεί μια υποχρζωςθ απόδοςθσ.
Θ Εταιρεία εξζταςε τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υιοκζτθςθ του ΔΣΧΑ 15 ςτισ Χρθματοοικονομικζσ τθσ Ματαςτάςεισ
και δεν υπάρχει ουςιϊδθσ ποςοτικι επίδραςθ, κακϊσ δεν αλλάηει ουςιαςτικά ο τρόποσ αναγνϊριςθσ εςόδου για
τθν Εταιρεία, με τισ διατάξεισ του ΔΣΧΑ 15, ςε ςχζςθ με εκείνεσ του ΔΝΣ 18.
ΔΠΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2019. Φο ΔΣΧΑ 16 εκδόκθκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικακιςτά το ΔΝΣ 17. Υκοπόσ του προτφπου είναι να
εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα τθν
ουςία των ςυναλλαγϊν που αφοροφν μιςκϊςεισ. Φο ΔΣΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό χειριςμό
από τθν πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ
για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο
είναι μθ ςθμαντικισ αξίασ. Υχετικά με το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, το ΔΣΧΑ 16
ενςωματϊνει ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΝΣ 17. Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ
ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να ακολουκεί διαφορετικό λογιςτικό
χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Θ Εταιρεία εξετάηει τθν επίπτωςθ που κα επιφζρει θ υιοκζτθςθ του ΔΣΧΑ 16
ςτισ Χρθματοοικονομικζσ τθσ Ματαςτάςεισ.
ΔΠΧΑ 17 “Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1 Ιανουαρίου 2021). Φο ΔΣΧΑ 17 εκδόκθκε τον Ξάιο του 2017 και αντικακιςτά το ΔΣΧΑ 4. Φο ΔΣΧΑ 17 κακιερϊνει
τισ αρχζσ για τθν αναγνϊριςθ, επιμζτρθςθ και παρουςίαςθ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων που βρίςκονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ του προτφπου κακϊσ και τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Υκοπόσ του προτφπου είναι να
διαςφαλίςει ότι μία οντότθτα παρζχει ςχετικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ να παρουςιάηουν τθν εφλογθ εικόνα ςχετικά
με αυτά τα ςυμβόλαια. Φο νζο πρότυπο επιλφει τα προβλιματα ςυγκριςιμότθτασ που είχε δθμιουργιςει το ΔΣΧΑ 4
κακϊσ απαιτεί όλα τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια να λογιςτικοποιοφνται με τρόπο ςυνεπι. Ρι αςφαλιςτικζσ
υποχρεϊςεισ κα επιμετρϊνται ςε τρζχουςεσ αξίεσ και όχι ςε ιςτορικό κόςτοσ. Δεν ζχει εφαρμογι ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
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ΔΠΧΑ 2 (Σροποποιιςεισ) “Σαξινόμθςθ και επιμζτρθςθ ςυναλλαγϊν που αφοροφν παροχζσ που εξαρτϊνται από
τθν αξία των μετοχϊν” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου
2018).Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν βάςθ επιμζτρθςθσ όςον αφορά παροχζσ που
εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε μετρθτά και τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με
τροποποιιςεισ ςε όρουσ που μεταβάλλουν μία παροχι που διακανονίηεται ςε μετρθτά ςε παροχι που
διακανονίηεται ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Επιπλζον ειςάγουν μία εξαίρεςθ όςον αφορά τισ αρχζσ του ΔΣΧΑ 2 με
βάςθ τθν οποία μία παροχι κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν να επρόκειτο να διακανονιςτεί εξ ολοκλιρου ςε
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο εργοδότθσ υποχρεοφται να παρακρατά ζνα ποςό προσ κάλυψθ
των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των εργαηομζνων που προκφπτουν από παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των
μετοχϊν και να το αποδίδει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Δεν ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ.
ΔΠΧΑ 4 (Σροποποιιςεισ) “Εφαρμογι του ΔΠΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα ςτο ΔΠΧΑ 4 Αςφαλιςτιρια
ςυμβόλαια” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2018). Ρι
τροποποιιςεισ ειςάγουν δφο προςεγγίςεισ. Φο τροποποιθμζνο πρότυπο κα α) παρζχει τθν επιλογι ςε όλεσ τισ
οντότθτεσ που εκδίδουν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια να αναγνωρίηουν ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα και όχι ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων τισ τυχόν αποκλίςεισ που κα προκφψουν λόγω τθσ εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 9 πριν τθν
ζκδοςθ του νζου προτφπου για τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, και β) παρζχει ςτισ οντότθτεσ, οι δραςτθριότθτεσ των
οποίων αφοροφν κυρίωσ τον κλάδο των αςφαλίςεων, τθν επιλογι για προςωρινι απαλλαγι από τθν εφαρμογι του
ΔΣΧΑ 9 ζωσ το 2021. Δεν ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
ΔΛΠ 40 (Σροποποιιςεισ) “Μεταφορζσ επενδυτικϊν ακινιτων” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ
που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) . Ρι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι προκειμζνου να μπορεί να
πραγματοποιθκεί μεταφορά προσ ι από τα επενδυτικά ακίνθτα κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί αλλαγι ςτθ
χριςθ. Σροκειμζνου να κεωρθκεί ότι ζχει επζλκει αλλαγι ςτθν χριςθ ενόσ ακινιτου, κα πρζπει να αξιολογθκεί
κατά πόςο το ακίνθτο πλθροί τον οριςμό και θ αλλαγι ςτθ χριςθ να μπορεί να τεκμθριωκεί. Ρι ςυγκεκριμζνεσ
αλλαγζσ δεν αναμζνεται να ζχουν εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. Ρι
τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “υναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα και προκαταβολζσ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ
που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018). Θ Διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ ςχετικά με πωσ
προςδιορίηεται θ θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ όταν εφαρμόηεται το πρότυπο που αφορά τισ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο
νόμιςμα, ΔΝΣ 21. Θ Διερμθνεία ζχει εφαρμογι όταν μία οντότθτα είτε καταβάλει, είτε ειςπράττει προκαταβολικά
τίμθμα για ςυμβάςεισ που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα. Δεν αναμζνεται να ζχει εφαρμογι ςτισ
Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ (Κφκλοσ 2014 – 2016)
Ρι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε δφο ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ
δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΠΧΑ 12 “Γνωςτοποίηςη ςυμμετοχήσ ςε άλλεσ οικονομικέσ οντότητεσ”
H τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με το ότι θ υποχρζωςθ για παροχι των γνωςτοποιιςεων του
ΔΣΧΑ 12 ζχει εφαρμογι ςε ςυμμετοχζσ ςε οντότθτεσ που ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ διακρατοφμενεσ προσ
πϊλθςθ, εκτόσ τθσ υποχρζωςθσ για παροχι ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. Θ τροποποίθςθ
εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017. Ρι
ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ δεν αναμζνεται να ζχουν εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχέσ ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ”
Ρι τροποποιιςεισ παρζχουν διευκρινιςεισ ωσ προσ το ότι όταν οι οργανιςμοί διαχείριςθσ επενδφςεων
κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότθτεσ με παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν τθν επιλογι να
επιμετροφν τισ ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ ι κοινοπραξίεσ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αυτι θ επιλογι
κα πρζπει να γίνει ξεχωριςτά για κάκε ςυγγενι ι κοινοπραξία κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. Θ τροποποίθςθ
εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Ρι
ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ δεν αναμζνεται να ζχουν εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ.
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«Σροποποιιςεισ ςτο ΔΛΠ 40: Μεταφορζσ Επενδφςεων ςε Ακίνθτα από ι ςε άλλεσ κατθγορίεσ», (εφαρμόηεται
για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1/1/2018). Φον Δεκζμβριο του 2016, το ΥΔΝΣ προζβθ ςτθν
ζκδοςθ τροποποιιςεων περιοριςμζνου ςκοποφ ςτο ΔΝΣ 40. Υκοπόσ των εν λόγω τροποποιιςεων είναι να
ενιςχυκεί θ αρχι για τισ μεταφορζσ από, ι ςε επενδφςεισ ςε ακίνθτα, ϊςτε να κακοριςτεί ότι (α) μια
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
μεταβίβαςθ από, ι ςε επενδφςεισ
ςε ακίνθτα κα πρζπει να πραγματοποιείται μόνο εφόςον υπάρχει μεταβολι
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
ςτθ χριςθ του ακινιτου, και (β) μία τζτοια μεταβολι ςτθ χριςθ του ακινιτου κα περιελάμβανε τθν αξιολόγθςθ
του κατά πόςον το εν λόγω ακίνθτο πλθροί τα κριτιρια ταξινόμθςισ του ωσ επενδυτικό ακίνθτο. Θ εν λόγω
μεταβολι ςτθ χριςθ κα πρζπει να υποςτθρίηεται από ςχετικι τεκμθρίωςθ/αποδεικτικά ςτοιχεία. Ρι
ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ δεν αναμζνεται να ζχουν εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ. Φα ανωτζρω δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ (Κφκλοσ 2015 – 2017) (εφαρμόηονται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019)
ΔΛΠ 19: Μεταβολι, περικοπι ι διακανονιςμόσ προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν (Σροποποιιςεισ).Ρι
τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019
ενϊ επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι. Ρι τροποποιιςεισ απαιτοφν τισ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν
επικαιροποιθμζνεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ και
του κακαροφ τόκου για το υπόλοιπο τθσ ετιςιασ περιόδου αναφοράσ, μετά τθν πραγματοποίθςθ μιασ
μεταβολισ, περικοπισ ι ενόσ διακανονιςμοφ του προγράμματοσ κακοριςμζνων παροχϊν. Ρι τροποποιιςεισ
διευκρινίηουν επίςθσ, πωσ επθρεάηεται θ εφαρμογι των απαιτιςεων του ανϊτατου ορίου του περιουςιακοφ
ςτοιχείου, από το λογιςτικό χειριςμό μιασ μεταβολισ, περικοπισ ι ενόσ διακανονιςμοφ του προγράμματοσ
κακοριςμζνων παροχϊν. Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Δεν
αναμζνεται να ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
IAS 28 (Σροποποιιςεισ) “Μακροπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ” (εφαρμόηεται ςτισ
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019). Ρι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν
ότι οι οντότθτεσ πρζπει να λογιςτικοποιοφν τισ μακροπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ τουσ ςε μία ςυγγενι εταιρεία ι
κοινοπραξία - ςτισ οποίεσ δεν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ - με βάςθ το ΔΣΧΑ 9. Ρι
ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ δεν αναμζνεται να ζχουν εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ
Εταιρείασ. Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότθτα ςχετικά με τον χειριςμό κεμάτων φορολογίασ ειςοδιματοσ” (εφαρμόηεται ςτισ
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2019). Θ Διερμθνεία παρζχει
επεξθγιςεισ ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του τρζχοντοσ και αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ
όταν υπάρχει αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν φορολογικι αντιμετϊπιςθ κάποιων ςτοιχείων. Φο Ε.Δ.Δ.Σ.Χ.Σ 23 ζχει
εφαρμογι ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ λογιςτικοποίθςθσ του φόρου ειςοδιματοσ όταν υπάρχει τζτοια αβεβαιότθτα,
ςυμπεριλαμβανομζνου του φορολογθτζου κζρδουσ/ηθμιάσ, τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, τα φορολογικά κζρδθ και φορολογικζσ ηθμιζσ και τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ.
Δεν αναμζνεται να ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
«Χαρακτθριςτικά Προπλθρωμισ με Αρνθτικι Αποηθμίωςθ-Σροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 9». Εξετάηει αν χρεωςτικοί
τίτλοι κα μποροφςαν να ζχουν ςυμβατικζσ χρθματοροζσ που είναι μόνο πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκου, αν οι
ςυμβατικοί όροι επιτρζπουν τθν εξόφλθςθ ςε ποςό που κα ιταν μεγαλφτερο ι μικρότερο από το ανεξόφλθτο
ποςό του κεφαλαίου και του τόκου. Εγκρίκθκε τον Ρκτϊβριο του 2017, με ιςχφ για ετιςιεσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01.01.2019. Δεν ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
«ΔΠΧΑ 17 Αςφαλιςτικζσ υμβάςεισ». Αντικακιςτά το ΔΣΧΑ 4 και κακιερϊνει αρχζσ για τθν αναγνϊριςθ,
επιμζτρθςθ, παρουςίαςθ και γνωςτοποιιςεισ των εκδιδομζνων αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων. Εγκρίκθκε τον Ξάιο
του 2017 με ιςχφ για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01.01.2021. Δεν ζχει εφαρμογι ςτισ
Χρθματοιοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
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«Σροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 4 Αςφαλιςτιρια υμβόλαια». Εφαρμόηοντασ το ΔΣΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Ξζςα
με το ΔΣΧΑ 4 Αςφαλιςτιρια Υυμβόλαια. Ιςχφει για χριςεισ με ζναρξθ από 01.01.2018. Φθν 12/9/2016 το
Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων εξζδωςε τροποποίθςθ ςτο ΔΣΧΑ 4 με τθν οποία διευκρινίηει ότι : οι
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, των οποίων θ κφρια δραςτθριότθτα ςυνδζεται με τισ αςφάλειεσ , ζχουν τθ δυνατότθτα
ΕΛΛΘΝΙΚ ΑΠΟΘΘΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΘ Α.Ε.
να λάβουν προςωρινι εξαίρεςθ
από τθν εφαρμογι του ΔΣΧΑ 9 και όλεσ οι εταιρείεσ που εκδίδουν
Ετιςια Ρικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και υιοκετοφν το ΔΣΧΑ 9 ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάηουν τισ μεταβολζσ ςτθν
εφλογθ αξία επιλζξιμων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςτα λοιπά αποτελζςματα που
καταχωροφνται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ και όχι ςτα αποτελζςματα. Θ ανωτζρω τροποποίθςθ δεν ζχει
επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
«Σροποποίθςθ του Διεκνοφσ Προτφπου Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 10» «Ενοποιθμζνεσ
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ» και του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Προτφπου 28 «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ και
κοινοπραξίεσ»: Υυναλλαγι πϊλθςθσ ι ειςφοράσ μεταξφ του επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ εταιρείασ ι
κοινοπραξίασ.
Θμερομθνία υποχρεωτικισ εφαρμογισ: Δεν ζχει ακόμα κακοριςτεί.
Φθν 11/09/2014, το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων εξζδωςε τροποποιιςεισ ςτα ΔΣΧΑ 10 και
ΔΝΣ 28 με ςκοπό να αποςαφθνίςει το λογιςτικό χειριςμό μίασ ςυναλλαγισ πϊλθςθσ ι ειςφοράσ ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ τθσ μθτρικισ εταιρείασ ςε ςυγγενι ι κοινοπραξία τθσ και το αντίςτροφο. Ειδικότερα, το ΔΣΧΑ 10
τροποποιικθκε ζτςι ϊςτε να κακίςταται ςαφζσ ότι, ςε περίπτωςθ που ωσ αποτζλεςμα μίασ ςυναλλαγισ με μία
ςυγγενι ι κοινοπραξία, μία εταιρεία χάςει τον ζλεγχο επί κυγατρικισ τθσ, θ οποία δεν ςυνιςτά «επιχείρθςθ»
βάςει του ΔΣΧΑ 3, κα αναγνωρίςει ςτα αποτελζςματά τθσ μόνο εκείνο το μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ που
ςχετίηεται με το ποςοςτό ςυμμετοχισ των τρίτων ςτθ ςυγγενι ι ςτθν κοινοπραξία. Φο υπόλοιπο μζροσ του
κζρδουσ τθσ ςυναλλαγισ κα απαλείφεται με το λογιςτικό υπόλοιπο τθσ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγγενι ι ςτθν
κοινοπραξία. Επιπρόςκετα, εάν ο επενδυτισ διατθρεί ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν πρϊθν κυγατρικι, ζτςι ϊςτε
αυτι να κεωρείται πλζον ςυγγενισ ι κοινοπραξία, το κζρδοσ ι θ ηθμία από τθν εκ νζου αποτίμθςθ τθσ
ςυμμετοχισ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα μόνο ςτο βακμό που αφορά το ποςοςτό ςυμμετοχισ των άλλων
επενδυτϊν. Φο υπόλοιπο ποςό του κζρδουσ απαλείφεται με το λογιςτικό υπόλοιπο τθσ ςυμμετοχισ ςτθν πρϊθν
κυγατρικι.
Αντίςτοιχα, ςτο ΔΝΣ 28 ζγιναν προςκικεσ για να αποςαφθνιςτεί ότι θ μερικι αναγνϊριςθ κζρδουσ ι ηθμίασ ςτα
αποτελζςματα του επενδυτι κα λαμβάνει χϊρα μόνο εάν τα πωλθκζντα ςτοιχεία ςτθ ςυγγενι ι ςτθν
κοινοπραξία δεν πλθροφν τον οριςμό τθσ «επιχείρθςθσ». Υε αντίκετθ περίπτωςθ κα αναγνωρίηεται το ςυνολικό
κζρδοσ ι ηθμία ςτα αποτελζςματα του επενδυτι.
Φθν 17/12/2015 το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων κατιργθςε τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ
εφαρμογισ τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ που είχε αρχικά προςδιορίςει. Θ νζα θμερομθνία υποχρεωτικισ
εφαρμογισ κα προςδιοριςτεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία από το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν
Σροτφπων αφοφ λάβει υπόψθ του τα αποτελζςματα του ζργου που εκπονεί για τθ λογιςτικι τθσ μεκόδου τθσ
κακαρισ κζςθσ.
Θ ανωτζρω τροποποίθςθ δεν ζχει επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
Διεκνζσ Πρότυπο Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριαςμοί υπό κακεςτϊσ
ρφκμιςθσ»
Φθν 30/01/2014, το Υυμβοφλιο των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων εξζδωςε το ΔΣΧΑ 14. Φο νζο πρότυπο
πραγματεφεται το λογιςτικό χειριςμό και τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται για τουσ αναβαλλόμενουσ
λογαριαςμοφσ υπό κακεςτϊσ ρφκμιςθσ, θ τιρθςθ και αναγνϊριςθ των οποίων προβλζπεται από τισ τοπικζσ
νομοκεςίεσ όταν μία εταιρεία παρζχει προϊόντα ι υπθρεςίεσ των οποίων θ τιμι ρυκμίηεται από κάποιον
κανονιςτικό φορζα. Φο πρότυπο ζχει εφαρμογι κατά τθν πρϊτθ υιοκζτθςθ των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων
και μόνο για τισ οντότθτεσ που διενεργοφν δραςτθριότθτεσ που ρυκμίηονται από κάποιο φορζα και που
ςφμφωνα με τα προθγοφμενα λογιςτικά πρότυπα αναγνϊριηαν τουσ εν λόγω λογαριαςμοφσ ςτισ οικονομικζσ
τουσ καταςτάςεισ. Φο ΔΣΧΑ 14 παρζχει, κατ’ εξαίρεςθ, ςτισ οντότθτεσ αυτζσ τθ δυνατότθτα να κεφαλαιοποιοφν
αντί να εξοδοποιοφν τα ςχετικά κονδφλια.
Φο ανωτζρω πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.
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4.

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ (ΠΩΛΘΕΙ):
Ρ κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) αναλφεται ωσ εξισ:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Σωλιςεισ προϊόντων
Μόςτοσ προμθκειϊν πωλιςεων
Σωλιςεισ Χπθρεςιϊν
φνολο

10.002.814,75
(829.634,71)
3.337.669,68
12.510.849,72

9.188.724,76
(756.596,97)
3.746.743,12
12.178.870,91

Ρι πωλιςεισ προϊόντων και υπθρεςιϊν αφοροφν κυρίωσ τθν τοποκζτθςθ και επιςκευι κρυςτάλλων
αυτοκινιτων ενϊ το κόςτοσ προμθκειϊν πωλιςεων αφορά προμικειεσ πωλιςεων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
για τισ οποίεσ εκδίδει το τιμολόγιο ζκπτωςθσ θ αςφαλιςτικι εταιρεία.

5.

ΚΟΣΟ ΠΩΛΘΘΕΝΣΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ:
Φα ζξοδα (κόςτοσ πωλθκζντων, ζξοδα διάκεςθσ και ζξοδα διοίκθςθσ) αναλφονται ωσ εξισ:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αποςβζςεισ
Ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ
Αμοιβζσ τρίτων
Σαροχζσ τρίτων
Eνοίκια
Ζξοδα μεταφορϊν
Φόροι-Φζλθ (εκτόσ φόρου ειςοδιματοσ)
Γενικά ζξοδα
Σροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (Υθμείωςθ 12)
Αναλϊςεισ πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν
φνολο Εξόδων

4.132.521,26
363.562,98
510.287,10
2.082.568,35
489.784,89
832.353,09
740.482,94
31.601,00
234.284,18
157.488,44
3.929.746,98
13.504.681,21

3.747.477,38
469.697,76
458.601,27
2.051.754,77
458.212,43
878.631,89
717.153,22
32.337,10
184.553,66
110.954,00
3.594.682,82
12.704.056,30

Φα παραπάνω ζξοδα κατανζμονται ωσ εξισ:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Μόςτοσ πωλιςεων
Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ
Ζξοδα λειτουργίασ διοίκθςθσ

6.492.473,06
5.786.520,41
1.225.687,74
13.504.681,21

6.152.264,61
5.330.239,33
1.221.552,36
12.704.056,30
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Ρι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ :
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Ξιςκοί και θμερομίςκια
Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
Σρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ
Λοιπά ζξοδα προςωπικού
φνολο

3.059.323,19
749.961,37

2.783.383,43
717.804,75

70.732,34

48.547,82

252.504,36
4.132.521,26

197.741,38
3.747.477,38

Ρι αποςβζςεισ αναλφονται ακολοφκωσ:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Αποςβζςεισ κτιρίων
Αποςβζςεισ μθχανθμάτων
Αποςβζςεισ μεταφορικϊν μζςων
Αποςβζςεισ επίπλων - λοιπού εξοπλιςμού

176.524,44
39.449,60
26.672,04
95.457,20

178.231,88
42.515,89
26.864,15
110.054,90

φνολο αποςβζςεων ενςϊματων παγίων ςτοιχείων
(θμείωςθ 8)

338.103,28

357.666,82

25.459,70

112.030,94

25.459,70

112.030,94

363.562,98

469.697,76

Αποςβζςεισ λογιςμικϊν και λοιπϊν αςϊματων πάγιων
περιουςιακϊν ςτοιχείων
φνολο αποςβζςεων αςϊματων παγίων ςτοιχείων
(θμείωςθ 9)
φνολο

6.

ΛΟΙΠΑ ΕΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ:
Φα λοιπά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Ζκτακτα και Ανόργανα Ζςοδα
Νοιπά Ζςοδα
φνολο

64.748,93
22.735,24
87.484,17

61.791,29
75.937,45
137.728,74

Φα ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα αφοροφν κυρίωσ ζςοδα προθγουμζνων χριςεων.
Φα λοιπά ζςοδα αφοροφν επιδοτιςεισ ΡΑΕΔ και ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν.
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Φα λοιπά ζξοδα αναλφονται ωσ εξισ:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2017
2016
Απομείωςθ υπεραξίασ
Ζκτακτα και Ανόργανα Ζξοδα
Νοιπά Ζξοδα Σροθγοφμενων Χριςεων
φνολο

144.675,87
34.652,26
179.328,13

186.348,45
109.058,11
32.973,29
328.379,85

Θ Εταιρεία κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ, ολοκλιρωςε τθν εξαγορά καταςτιματοσ ςτθν Ξενεμζνθ Θεςςαλονίκθσ
ςυνολικοφ ποςοφ € 200.000. Θ υπεραξία που προζκυψε από τθν ανωτζρω εξαγορά ποςοφ € 186.348,45
θ
απομειϊκθκε πλιρωσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2016.
Φα ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα αφοροφν κυρίωσ μθ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ Εταιρείασ.

7. ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ
Ρ φόροσ ειςοδιματοσ, που απεικονίηεται ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ:
2017
Φρζχων φόροσ ειςοδιματοσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ λοιπϊν
ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων
υνολικι χρζωςθ που απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

2016

(244.682,85)
(244.682,85)

120.735,33
120.735,33

(2.745,63)

(9.863,10)

(247.428,48)

110.872,24

Θ ςυμφωνία του φόρου ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν Ματάςταςθ Υυνολικοφ Ειςοδιματοσ και του ποςοφ
των φόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτισ ηθμιζσ
προ φόρων ςυνοψίηεται ςτα εξισ:

1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου
2017
2016

Ηθμίεσ προ φόρων ειςοδιματοσ
Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοι με τον ιςχφοντα
φορολογικό ςυντελεςτι (29%)
Απομείωςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων
Φορολογικι επίδραςθ μθ φορολογθκζντων εςόδων
και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικοφσ
ςκοποφσ
Φορολογικι επίδραςθ λοιπϊν φόρων - τελϊν
Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν
κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

(1.106.371,71)

(735.921,34)

(320.847,79)

(213.417,19)

-

246.634,45

76.164,94

72.818,08

-

14.700,00

(244.682,85)

120.735,34
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Υφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ που εφαρμόηεται ςτισ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα είναι
29%. Ρι δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ υποβάλλονται ςε ετιςια βάςθ αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που δθλϊνονται για
φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ ι ο τακτικόσ ελεγκτισ βάςει των
προβλεπόμενων ςτο άρκρο 82 παρ. 5 του Μϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και το άρκρο 65Α του Ο.4174/2013
εξετάςουν τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου.
Για τισ χριςεισ 2011 ζωσ και 2016 ςφμφωνα με το άρκρο 82 παρ. 5 του Ο. 2238/94 (2011, 2012 και 2013) και το
άρκρο 65Α του Ο. 4174/2013 (2014, 2015, 2016) θ Εταιρεία ζχει ελεγχκεί φορολογικά από Φακτικό Ελεγκτι και ζχει
λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ ωσ προσ τθν εφαρμογι των φορολογικϊν διατάξεων ςε
φορολογικά αντικείμενα που ορίηει ο νόμοσ.
Επιπρόςκετα, βάςει κριτθρίων ανάλυςθσ κινδφνου, οι Ελλθνικζσ φορολογικζσ αρχζσ μπορεί να επιλζξουν τθν
Εταιρεία για φορολογικό ζλεγχο ςτο πλαίςιο των ελζγχων που διενεργοφν ςε εταιρείεσ που ζλαβαν φορολογικά
πιςτοποιθτικά φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ με ςφμφωνθ γνϊμθ του Φακτικοφ Ελεγκτι. Υτθν περίπτωςθ αυτι, οι
Ελλθνικζσ φορολογικζσ αρχζσ ζχουν το δικαίωμα να διενεργιςουν φορολογικό ζλεγχο των χριςεων που κα
επιλζξουν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εργαςία για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ.
Υυγκεκριμζνα για τισ φορολογικζσ χριςεισ 2011 και 2012 ζχει παρζλκει ο χρόνοσ για ζλεγχο από τισ φορολογικζσ
αρχζσ, κατά ςυνζπεια θ Εταιρεία κεωρεί ότι οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τισ χριςεισ αυτζσ ζχουν καταςτεί
οριςτικζσ. Θ Εταιρεία για τισ χριςεισ 2013 ζωσ και 2016 δεν αναμζνει να προκφψουν πρόςκετοι φόροι και
προςαυξιςεισ ςτο πλαίςιο μελλοντικοφ ελζγχου των Ελλθνικϊν φορολογικϊν αρχϊν για τισ χριςεισ αυτζσ.
Για τθν τρζχουςα χριςθ 2017 βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ εργαςία διαςφάλιςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ από τον
τακτικό ελεγκτι βάςθ των διατάξεων του άρκρου 65Α του Ο.4174/2013 και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό κα
χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των Χρθματοοικονομικϊν Ματαςτάςεων. Θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν κα προκφψουν
ευριματα που μπορεί να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ Χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ, και ωσ εκ τοφτου δεν
ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των προςαυξιςεων που πικανόν να προκφψουν και δεν ζχει
ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για το ςκοπό αυτό.

Θ κίνθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ ζχει ωσ εξισ:

Χπόλοιπο ζναρξθσ
Φόροσ αποτελεςμάτων χριςεωσ *πίςτωςθ/(χρζωςθ)+
Φόροσ λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων
*πίςτωςθ/(χρζωςθ)+
Τπόλοιπο τζλουσ χριςεωσ

31 Δεκεμβρίου
2017
501.032,68
244.682,85
2.745,63
748.461,17

2016
611.904,92
(120.735,33)
9.863,10
501.032,68
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H κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων/υποχρεϊςεων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016
ζχει ωσ ακολοφκωσ:

1 Ιανουάριοσ 2017
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ:
Σρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Σροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Σροβλζψεισ για απαξιωμζνα αποκζματα
Εκπτϊςεισ επί πωλιςεων/ πρόβλεψθ bonus
Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία και υπεραξία
Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ
φνολο

(Χρζωςθ)/ Πίςτωςθ
ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ
ειςοδιματοσ

Λοιπά υνολικά
Ζςοδα

31 Δεκζμβριοσ 2017

69.861,58
276.373,26
25.375,00
5.966,36
7.482,01
115.974,47
501.032,68

5.819,78
45.671,64
10.295,00
(302,05)
(1.595,00)
184.793,49
244.682,85

2.745,63
2.745,63

78.426,99
322.044,90
35.670,00
5.664,31
5.887,01
300.767,96
748.461,17

501.032,68

244.682,85

2.745,63

748.461,17

(0,00)

(135.544,01)
(Χρζωςθ)/ Πίςτωςθ
ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ
ειςοδιματοσ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ:
φνολο
Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ

1 Ιανουάριοσ 2016
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ:
Σρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ
Σροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Σροβλζψεισ για απαξιωμζνα αποκζματα
Εκπτϊςεισ επί πωλιςεων/ πρόβλεψθ bonus
Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία και υπεραξία
Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ
φνολο

-

Λοιπά υνολικά
Ζςοδα

132.798,38

31 Δεκζμβριοσ 2016

56.663,68
260.481,06
39.048,71
9.077,01
246.634,45
611.904,91

3.334,80
15.892,20
25.375,00
(33.082,35)
(1.595,00)
(130.659,98)
(120.735,33)

9.863,10
9.863,10

69.861,58
276.373,26
25.375,00
5.966,36
7.482,01
115.974,47
501.032,68

611.904,91

(120.735,33)

9.863,10

501.032,68

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ:
φνολο
Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ
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8.

ΕΝΩΜΑΣΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Φα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ:
Κτίρια - Εγκ/ςεισ
Κτιρίων

Μθχανιματα &
Μθχανολογικόσ
εξοπλιςμόσ

Μεταφορικά
Μζςα

Ζπιπλα & Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

Πάγια Τπό
Εκτζλεςθ

φνολο
Ενςϊματων Παγίων

ΑΞΙΑ ΚΣΘΘ
Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

1.685.242,22

544.897,64

361.684,27

1.845.738,28

Σροςκικεσ

254.597,92

9.037,73

5.038,00

Ξεταφορζσ

1.626,02

-

-

Σωλιςεισ / Διαγραφζσ

1.626,02

4.439.188,43

68.389,07

-

337.062,72

-

(1.626,02)

-

(85.222,95)

-

(9.347,33)

(618,30)

-

(95.188,58)

1.856.243,21

553.935,37

357.374,94

1.913.509,05

-

4.681.062,57

Σροςκικεσ

51.441,00

2.588,24

11.142,00

51.631,32

-

116.802,56

Ξεταφορζσ

-

-

-

Σωλιςεισ / Διαγραφζσ

-

(706,92)

(9.000,00)

(30.493,76)

-

(40.200,68)

1.907.684,21

555.816,69

359.516,94

1.934.646,61

-

4.757.664,45

987.248,70

340.118,54

240.743,48

1.456.336,77

-

3.024.447,49

Αποςβζςεισ

178.231,88

42.515,89

26.864,15

110.054,90

-

357.666,82

Σωλιςεισ / Διαγραφζσ

(80.783,04)

-

(9.347,30)

(615,48)

-

(90.745,82)

1.084.697,54

382.634,43

258.260,33

1.565.776,19

-

3.291.368,49

176.524,44

39.449,60

26.672,04

95.457,20

-

338.103,28

-

(285,12)

(6.196,94)

(30.493,35)

-

(36.975,41)

1.261.221,98

421.798,91

278.735,43

1.630.740,04

-

3.592.496,36

Αναπόςβεςτθ αξία 1 Ιανουαρίου 2016

697.993,52

204.779,10

120.940,79

389.401,51

1.626,02

1.414.740,94

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

771.545,67

171.300,94

99.114,61

347.732,86

-

1.389.694,08

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2017

646.462,23

134.017,78

80.781,51

303.906,57

-

1.165.168,09

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΒΕΕΙ
Αποςβζςεισ ζωσ 1 Ιανουαρίου 2016

Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016
Αποςβζςεισ
Σωλιςεισ / Διαγραφζσ
Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων.
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9.

ΑΤΛΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΞΙΑ

Φα αςϊματα πάγια ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ:

Λογιςμικά

φνολο
Αςϊματων
Παγίων

Τπεραξία

ΑΞΙΑ ΚΣΘΘ
Τπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2016
Σροςκικεσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

692.206,00
15.297,11

-

692.206,00
15.297,11

186.348,45

707.503,11

727.321,92

-

19.818,81
727.321,92

Αποςβζςεισ ζωσ 01 Ιανουαρίου 2016

(527.486,50)

-

(527.486,50)

Αποςβζςεισ

(112.030,94)

-

(112.030,94)

Σροςκικεσ
Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

707.503,11

186.348,45

19.818,81

ΑΠΟΒΕΕΙ

ΑπομείωςθΧπεραξίασ
Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016

Αποςβζςεισ
Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2016
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2017

(186.348,45)
(639.517,44)

(186.348,45)

(639.517,44)

(25.459,70)

-

(25.459,70)

(664.977,14)

-

(664.977,14)

67.985,67

-

67.985,67

62.344,78

-

62.344,78

Θ Εταιρεία, κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ, ολοκλιρωςε τθν εξαγορά καταςτιματοσ ςτθ Ξενεμζνθ
Θεςςαλονίκθσ ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 200.000.
Θ υπεραξία που προζκυψε από τθν ανωτζρω εξαγορά Ευρϊ 186.348,45 απομειϊκθκε πλιρωσ κατά τθν 31
Δεκεμβρίου 2016.
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10. ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

31 Δεκεμβρίου

Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ
φνολο

2017

2016

197.614,21
197.614,21

197.683,36
197.683,36

11. ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ
Φα αποκζματα αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
2017
Εμπορεφματα
Αναλϊςιμα

2016

2.475.864,02

2.200.935,12

75.875,42

102.109,02

Είδθ Υυςκευαςίασ
Σρόβλεψθ για βραδζωσ κινοφμενα
αποκζματα

7.968,90

7.954,18

(123.000,01)

(87.500,01)

φνολο

2.436.708,33

2.223.498,31

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για βραδζωσ κινοφμενα αποκζματα ζχει ωσ εξισ :
31 Δεκεμβρίου
Χπόλοιπο ζναρξθσ
Σρόςκετθ πρόβλεψθ χριςεωσ
Τπόλοιπο τζλουσ χριςεωσ

2017

2016

(87.500,01)

(59.683,16)

(35.499,99)

(27.816,85)

(123.000,00)

(87.500,01)
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12. ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ
31 Δεκεμβρίου
2017
Σελάτεσ εςωτερικοφ
Σελάτεσ εξωτερικοφ
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ ςε κακυςτζρθςθ
Επιταγζσ Διαμαρτυρθκειςεσ
Γραμμάτια ειςπρακτζα
Ξείον: Σρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
φνολο

2016

5.203.975,59
10.385,51
22.407,73
7.800,00
440.701,78
14.800,00
(2.020.801,16)
3.679.269,45

4.419.868,75
19.601,82
33.939,91
7.800,00
440.901,78
14.800,00
(1.863.312,72)
3.073.599,54

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ αναλφεται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
2017
Τπόλοιπο ζναρξθσ χριςθσ
Σρόςκετθ πρόβλεψθ
Ξείον: Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ
Τπόλοιπο τζλουσ χριςεωσ

2016

1.863.312,72
169.612,85
(12.124,41)
2.020.801,16

1.752.358,72
154.446,00
(43.492,00)
1.863.312,72

13. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Ρι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου

Απαιτιςεισ από ελλθνικό δθμόςιο
Ζξοδα επόμενων χριςεων
Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα
Χρεϊςτεσ Διάφοροι
φνολο προκαταβολϊν και λοιπϊν απαιτιςεων

2017

2016

1.117,37
44.232,30
42.522,61
25.870,36
113.742,64

1.000,51
73.864,59
37.932,01
234.466,87
347.263,98

Φα Ζξοδα επομζνων χριςεων αφοροφν κυρίωσ ετιςια ςυμβόλαια ςυντιρθςθσ λογιςμικϊν προγραμμάτων ,
αςφάλιςτρα επαγγελματικϊν φορτθγϊν και προπλθρωκζντα ενοίκια καταςτθμάτων.
Φα Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα αφοροφν επιδοτοφμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ του ΡΑΕΔ.
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14. ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΑ ΑΤΣΩΝ
Φα ταμειακά διακζςιμα αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου

Φαμείο
Ματακζςεισ όψεωσ
φνολο χρθματικϊν διακεςίμων

2017

2016

6.046,31
675.493,59
681.539,90

7.864,09
742.590,52
750.454,61

Ρι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια τραπεηϊν.
λοι οι τραπεηικοί λογαριαςμοί είναι ςε Ευρϊ.
15. ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ξε απόφαςθ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ τθσ 31-1-2014 το μετοχικό κεφάλαιο
αυτισ αυξικθκε κατά διακόςιεσ ενενιντα τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (Ευρϊ 293.000) με μετρθτά με ζκδοςθ εκατό
χιλιάδων (100.000) νζων ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ δφο ευρϊ και ενενιντα τριϊν λεπτϊν (Ευρϊ
2,93) θ κάκε μία και τιμι διακζςεωσ πενιντα τρία ευρϊ (Ευρϊ 53) θ κάκε μία, τθσ διαφοράσ μεταξφ
ονομαςτικισ αξίασ και τιμισ διάκεςθσ εξ Ευρϊ 5.007.000, αχκθςόμενθσ ςτο λογαριαςμό «ΔΙΑΦΡΤΕΥ ΑΣΡ
ΕΜΔΡΥΘ ΞΕΦΡΧΩΟ ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ».
Ζτςι, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςιμερα ςε Ευρϊ ζξι εκατομμφρια εξακόςιεσ ενενιντα δφο
χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα εννζα ευρϊ (Ευρϊ 6.692.999) και διαιρείται ςε δφο εκατομμφρια διακόςιεσ
ογδόντα τζςςερισ χιλιάδεσ τριακόςιεσ (2.284.300) μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ δφο ευρϊ και ενενιντα τριϊν
λεπτϊν (Ευρϊ 2,93) θ κάκε μία. Σαράλλθλα ζχει πιςτωκεί ςε λογαριαςμό «ΔΙΑΦΡΤΕΥ ΑΣΡ ΕΜΔΡΥΘ ΞΕΦΡΧΩΟ
ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ» ποςό Ευρϊ 5.007.000. Ρι μετοχζσ μεταβιβάςτθκαν από τθν Carglass – Autoglass B.V. ςτθν
εταιρεία Belron OPS S.a.r.l ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2017 και εκδόκθκαν νζεσ ςτο όνομα του νζου μετόχου.

16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ
Φα λοιπά αποκεματικά αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου

Φακτικό αποκεματικό
Αποκεματικά φορολογθτζα κατ' ειδικό τρόπο
φνολο λοιπϊν αποκεματικϊν

2017

2016

61.340,60
22.897,33
84.237,93

61.340,60
22.897,33
84.237,93

Σακτικό Αποκεματικό: Υφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να
μεταφζρουν τουλάχιςτον το 5% του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ τουσ, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτα βιβλία τουσ,
ςε τακτικό αποκεματικό, μζχρι το αποκεματικό αυτό να ανζλκει ςτο ζνα τρίτο του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεφαλαίου. Φο αποκεματικό αυτό δεν δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.

Υελίδα 35 από 41

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.
Ετιςια Χρθματοοικονομικι Ζκκεςθ Χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά)

17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Θ πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία απεικονίηεται ςτισ
χρθματοοικονομικζσ Ματαςτάςεισ ςφμφωνα με το Δ.Ν.Σ. 19 και βαςίηεται ςε ανεξάρτθτθ αναλογιςτικι μελζτθ που
αφορά τθν Εταιρεία. Υφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία θ Εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ κάτω από οριςμζνεσ
προχποκζςεισ να αποηθμιϊςει τουσ υπαλλιλουσ τθσ όταν ςυνταξιοδοτοφνται. Θ ςχετικι νομοκεςία κακορίηει το εφ’
άπαξ ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που δικαιοφνται να λάβουν οι υπάλλθλοι κατά τθ ςυνταξιοδότθςθ τουσ που ςυνικωσ
εξαρτάται από κάποιουσ παράγοντεσ όπωσ θ θλικία , τα ζτθ προχπθρεςίασ και οι αποδοχζσ τουσ. Θ οφειλόμενθ
αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ιςοφται με το 40% του ποςοφ που κα καταβαλλόταν ςε περίπτωςθ
απόλυςθσ άνευ αιτίασ. Αυτι θ υποχρζωςθ αποτελεί υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν.
Ρι λεπτομζρειεσ και οι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου
2016 για τθν Εταιρεία ζχουν ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου

Σαροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων
Κακαρι υποχρζωςθ ςτον Ιςολογιςμό
υςτατικά του κακαροφ περιοδικοφ κόςτουσ
Μόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ
Μόςτοσ αποτζλεςμα διακανονιςμϊν
Δαπάνθ τόκου
υνολικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα
Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ / (κζρδουσ)
υνολικι χρζωςθ / (πίςτωςθ) ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ
υμφωνία υποχρεϊςεων παροχϊν
Σαροφςα αξία υποχρζωςθσ ζναρξθσ χριςθσ
Μόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ
Δαπάνθ τόκου
Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ / (κζρδουσ)
Μόςτοσ αποτζλεςμα διακανονιςμϊν
Σαροχζσ πλθρωκείςεσ εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ
Παροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ
Βαςικζσ Τποκζςεισ :
Σροεξοφλθτικό επιτόκιο
Σοςοςτό αφξθςθσ αμοιβϊν

2017

2016

270.437,88
270.437,88

240.901,60
240.901,60

21.427,00
44.969,50
4.336,23
70.732,73
9.467,70

17.943,67
26.695,91
3.907,84
48.547,42
34.010,68

9.467,70

34.010,68

240.901,60
21.427,00
4.336,23
9.467,70
44.969,50
(50.664,16)
270.437,88

195.392,03
17.943,67
3.907,84
34.010,68
26.695,91
(37.048,53)
240.901,60

1,70%
2,00%

1,80%
2,00%
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Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ςθμαντικϊν παραδοχϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν αναλογιςτικι μελζτθ τθν 31
Δεκεμβρίου 2017 και 2016 για τθν Εταιρεία εμφανίηεται κατωτζρω:

31 Δεκζμβριοσ 2017
Επίπεδο Ευαιςκθςίασ
Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
υποχρζωςθ

31 Δεκζμβριοσ 2016

Επιτόκιο
0,5%
0,5%
αφξθςθ
μείωςθ
(21.011,00)

Μελλοντικι Μεταβολι
0,5%
0,5%
αφξθςθ
μείωςθ

27.180,00

27.100,00

Επιτόκιο

Επίπεδο Ευαιςκθςίασ

0,5%
αφξθςθ

0,5%
μείωςθ

Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
υποχρζωςθ

(26.674,72)

30.509,10

(21.055,00)

Μελλοντικι Μεταβολι
0,5%
0,5%
αφξθςθ
μείωςθ
29.141,93

(25.716,64)

18. ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ
Ρι προμθκευτζσ αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου
2017
Σρομθκευτζσ Εςωτερικοφ
Σρομθκευτζσ Εξωτερικοφ

2016

616.100,27
874.522,81
1.490.623,08

632.434,22
553.262,24
1.185.696,46

19. ΔΕΔΟΤΛΕΤΜΕΝΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ρι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου
2017
Δεδουλευμζνα ζξοδα
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
Νοιποί φόροι & τζλθ
Νοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Χποχρεϊςεισ
Εκπτϊςεισ Σωλιςεων

442.680,85
173.740,34
216.685,42
493.839,55
1.546.256,03
2.873.202,19

2016
610.565,11
178.833,62
184.859,05
119.070,22
712.289,43
1.805.617,43
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20. ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ:
Θ Εταιρεία λαμβάνει υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ δραςτθριότθτα τθσ από οριςμζνεσ εταιρείεσ που κεωροφνται
ςυνδεδεμζνα μζρθ. Υτισ ςυναφείσ αυτζσ εταιρείεσ υπάρχει ςθμαντικι επιρροι ςτθν λειτουργία τουσ από τθν
Διοίκθςθ και τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ.
Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται
παρακάτω:

χζςθ με τθν
Eταιρεία

Χρις
θ

Πωλιςεισ
προσ
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

Ca rgl a s s SPA Ital y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

569,94
2.210,02

-

73,86
551,30

-

Ca rgl a s s Bel gi um

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

2.296,13
1.660,36

-

1.473,80

-

Ca rgl a s s BV Spa i n

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

1.625,96
1.135,76

16.592,80
23.018,62

124,12

1.482,40
3.362,65

Bel ron Interna tiona l
Ltd

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

48.260,68
-

96.279,28
87.772,25

17.129,61
-

18.176,27
19.913,70

Ha s s el t

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

-

2.617.188,40
3.168.574,21

-

527.120,80
863.046,88

Bel ron Ital y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016

-

-

-

-

2017

-

25.023,84

-

7.129,89

Bel ron UK

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

4.112,16
4.688,69

-

992,75
3.363,30

-

Ca rgl a s s Sweden

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

2.028,01

-

2.028,01

-

Ca rgl a s s Fra nce

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

100,08
-

-

-

-

Ca rgl a s s Hunga ry

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

107,96
-

-

-

-

Ca rgl a s s Norwa y

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

389,05

-

-

-

2016

-

Υυνδεδεμζνθ
Εταιρεία

2016
2017

146,29
62,94

φνολα

2016

57.219,20

2.730.060,48

18.342,51

546.779,47

2017

12.174,83

3.304.388,92

7.540,53

893.453,12

Επωνυμία Εταιρείασ

CARGLASS Sl oveni a
Ca rgl a s s Portuga l

φνολα

Αγορζσ από
ςυνδεδεμζνα μζρθ

Ποςά που
οφείλουν τα
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

Ποςά που
οφείλονται ςτα
ςυνδεδεμζνα
μζρθ

303,25
-

146,29
-

-

Θ ςυναλλαγι με τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Hasselt αφορά αγορζσ εμπορευμάτων. Θ ςυναλλαγι με τθν
ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Belron International Ltd αφορά αμοιβζσ franchise.
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Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου και των Διευκυντικϊν Υτελεχϊν για τισ χριςεισ 2017 και
2016 αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου

Ξιςκοί και αμοιβζσ Ξελϊν ΔΥ
Ξιςκοί και αμοιβζσ λοιπϊν Διευκυντικϊν Υτελεχϊν
φνολο

2017

2016

251.935,73
180.935,80
432.871,53

265.776,84
147.709,12
413.485,96

21. ΔΕΜΕΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Αντιδικίεσ και Διεκδικιςεισ: Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε διάφορεσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και διαδικαςίεσ επιδιαιτθςίασ
ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ. Θ Διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι εκτιμοφν ότι οι εκκρεμείσ
υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν και ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ.
Δεςμεφςεισ:
Μελλοντικά ζξοδα από ενοίκια: Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει εμπορικζσ ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ για τθ
μίςκωςθ κτιρίων και αυτοκινιτων. Ρι ςυμφωνίεσ αυτζσ ζχουν μζςθ διάρκεια ζωσ 10 ζτθ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ
ςε οριςμζνα από τα ςυμβόλαια. Ρι μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ, με βάςθ τισ ιδθ υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ ενοικίων
ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, αναλφονται ωσ εξισ:

31 Δεκεμβρίου
2017
Εντόσ ενόσ ζτουσ
2-5 ζτθ
Άνω των 5 ετϊν
φνολο

2016

540.770,08
1.268.313,19
457.210,00
2.266.293,27

749.284,63
1.436.924,53
577.347,00
2.763.556,15

Εγγυιςεισ: Θ Εταιρεία εκδίδει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ. Υτον παρακάτω πίνακα περιζχεται θ
ανάλυςθ αυτϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν όπωσ ζχει διαμορφωκεί τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016:

31 Δεκεμβρίου
2017
Υυμμετοχισ ςε Διαγωνιςμοφσ
Μαλισ Εκτζλεςθσ
φνολο

9.691,20
9.691,20

2016
2.100,00
9.841,20
11.941,20
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22. ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΑ
Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των
υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των
ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ.
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Εταιρείασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του
κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Θ Εταιρεία διακζτει
επαρκι χρθματικά διακζςιμα για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν αναγκϊν ρευςτότθτασ.
Κίνδυνοσ Αγοράσ: Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ αγοράσ κυρίωσ λόγω του ότι θ αγορά επιςκευισ
και αντικατάςταςθσ κρυςτάλλων αυτοκινιτων μετά τθν πτϊςθ των τελευταίων ετϊν ζχει ςτακεροποιθκεί και
είχε ανοδικι τάςθ το 2017.
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ : Θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςθμαντικοφσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ, διότι το
μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν τθσ είναι ςε Ευρϊ.
Κίνδυνοσ επιτοκίου : Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεϊςεων και επενδφςεων παρακολουκείται ςε
προχπολογιςτικι βάςθ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει διαμορφωκεί ςφμφωνα με ζνα προκακοριςμζνο
ςυνδυαςμό ςτακερϊν και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμζνου να μετριαςτεί ο κίνδυνοσ από τθ μεταβολι
των επιτοκίων. Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου .
Ρ παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31
Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίςτοιχα που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προ εξοφλθμζνεσ τιμζσ.

Ποςά χριςθσ 2017

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

6-12 μινεσ

2 με 5 ζτθ

>5 ζτθ

φνολο

Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

880.757,07

2.991.184,35

68.032,23

423.851,62

-

4.363.825,27

φνολο

880.757,07

2.991.184,35

68.032,23

423.851,62

-

4.363.825,27

Ποςά χριςθσ 2016

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

6-12 μινεσ

2 με 5 ζτθ

>5 ζτθ

φνολο

Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

764.347,64

2.085.845,67

141.120,58

-

-

2.991.313,89

φνολο

764.347,64

2.085.845,67

141.120,58

-

-

2.991.313,89

ΚΙΝΔΤΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ρ κίνδυνοσ μακροοικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ είναι ο κίνδυνοσ που προκφπτει από εξωγενείσ
παράγοντεσ του κοινωνικοοικονομικοφ κυρίωσ περιβάλλοντοσ οι οποίοι ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθ
ηιτθςθ των προϊόντων και κατ’ επζκταςθ τον κφκλο εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ. Ρι εξελίξεισ κατά τθ διάρκεια του
2017 και θ αβεβαιότθτα που ςχετίηεται με τισ ςυνκικεσ που κα επικρατιςουν κατά τθν περίοδο μετά τθν
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ το 2018, διατθροφν το μακροοικονομικό και
χρθματοοικονομικό περιβάλλον ςτθν χϊρα ευμετάβλθτο καίτοι καταγράφεται μεγαλφτερθ αιςιοδοξία ςε ςχζςθ
με τα προθγοφμενα ζτθ. Ναμβάνοντασ υπ’ όψθ τθν φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τθ
χρθματοοικονομικι τθσ κατάςταςθ, τυχόν αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία δεν αναμζνεται να
επθρεάςουν ςθμαντικά τθν ομαλι λειτουργία τθσ. Σαρ ‘όλα αυτά, θ Εταιρεία παρακολουκεί με προςοχι τισ
εξελίξεισ ςτθν εγχϊρια αγορά και εφαρμόηει ζγκαιρα διορκωτικζσ κινιςεισ όπου αυτό απαιτείται προκειμζνου
να μειϊςει τον κίνδυνο αυτό.
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23. ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΑ
Εφλογθ αξία: Φα ποςά που περιζχονται ςτισ ςυνθμμζνεσ Ματαςτάςεισ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ για τα διακζςιμα,
τουσ πελάτεσ και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ προκαταβολζσ, τουσ προμθκευτζσ, και τισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ
υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν
αυτϊν μζςων.
24. ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα γεγονότα τθσ 31 Δεκεμβρίου 2017 που ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν
χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ.

Ξεταμόρφωςθ, 30 Αυγοφςτου 2018

Ρ Σρόεδροσ του Δ.Υ. & Διευκφνων
Υφμβουλοσ

Ρ Ρικονομικόσ Διευκυντισ

Μανάρθσ Σαπαναςταςόπουλοσ

Θλίασ Ρυγιαρίδθσ

Θ Διευκφντρια Νογιςτθρίου

Χριςτίνα Ηαρουλζα
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