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Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της
εταιρείας (στο εξής η «Εταιρεία»), τις Οικονομικές Καταστάσεις της 22ης κατά σειρά εταιρικής
χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και να σας εκθέσουμε τα
ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική
θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.
Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση 2018 αναπτύσσεται παρακάτω.
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας:
Όπως προκύπτει από τις συνημμένες καταστάσεις η Εταιρεία μας είχε κέρδος μετά από συνολικά
έσοδα και έξοδα €317,7 χιλ. έναντι κέρδους €746,3 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία των σημαντικότερων, για την Εταιρεία μεγεθών:
 Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αυξήθηκε κατά
1,0%.
 Το ποσοστό του μικτού κέρδους ανήλθε στην χρήση 2018 σε 12,6% έναντι 17,0% της
προηγούμενης χρήσης.
 Το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων προς τις πωλήσεις ανήλθε σε 9,9% για το 2018 έναντι
7,9% στην προηγούμενη χρήση.
Συμπερασματικά, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, η διαχείριση των λειτουργικών εξόδων της
Εταιρείας οδήγησε σε λειτουργική κερδοφορία (€280,6χιλ.) για τέταρτο συνεχόμενο έτος.
2. Οικονομική θέση της Εταιρείας:
Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν την παρακάτω πορεία.
Συγκεκριμένα:
 Ο δείκτης κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 1,97 το
2018 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 (1,58). Η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη
ρευστότητας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων από εταιρίες του
Ομίλου και στην αύξηση των αποθεμάτων και πιο συγκεκριμένα των πρώτων υλών. Η μείωση
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων συνέβαλε περαιτέρω στην αύξηση του δείκτη.
 Το κυκλοφορούν ενεργητικό, για το έτος 2018, αποτελεί το 53,7% του συνόλου του
ενεργητικού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2017 ανερχόταν σε 50,7%.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.
Από τη χρήση 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους
Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνταν να λαμβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
Από το 2016 και μετά η λήψη του πιστοποιητικού είναι προαιρετική. Το ως άνω πιστοποιητικό
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα
Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων.
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Όπως προβλέπεται με την ΠΟΛ.1124/2015 και την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1108/2017 και την
ΠΟΛ.1067/2018, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του δέκατου μήνα από τη λήξη της
ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική
Εταιρεία.
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων
για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις
χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη ειδικών ή
εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών
Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών
χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2017, ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης διενεργήθηκε από την ελεγκτική
εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε.E. από την οποία και έλαβε την «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης». Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και απεικονίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις και έλαβε πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Για τη κλειόμενη χρήση 2018, ο αντίστοιχος έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. . Κατά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας
δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν
καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι το 2010. Αναφορικά με την διαχειριστική χρήση
2010, δεν έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων σχετική εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και θεωρείται ότι έχει
παραγραφεί.
3.

Επιχειρηματικές Προοπτικές και Δεσμεύσεις:

Η Εταιρεία την χρήση 2019 θα προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση και προβολή της εικόνας μέσω
διαφορετικών επικοινωνιών σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και στην παραγωγή καινοτόμων κωδικών
chips που θα αναπτύξουν περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της Εταιρείας
Περιβαλλοντικά Ζητήματα
Αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρείας, η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από
τη δράση της και η συνεχής συμμόρφωσή της στη σχετική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία
μεριμνά για τη συλλογή και Ανακύκλωση των συσκευασιών της και καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις
της προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ).
Εργασιακά Ζητήματα
Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, η Εταιρεία φροντίζει
για τη δημιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες
ανάπτυξης για όλους τους εργαζομένους.
4.

Μετοχικό κεφάλαιο:

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 πραγματοποίησε αύξηση κεφαλαίου ποσού
1.364.671,36 ευρώ με την καταβολή μετρητών από την τότε μοναδική μέτοχο αυτής δι’ αυξήσεως της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εικοσιέξι λεπτά του ευρώ. Στη συνέχεια, κατά την ίδια χρήση η
Εταιρεία προέβη σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 10.549.959,36 ευρώ με μείωση της ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και ενός λεπτού, με σκοπό τον συμψηφισμό των
λογιστικών ζημιών.
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Η Εταιρεία πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 4.094.014,08 ευρώ, κατά τη
διάρκεια της χρήσης 2014, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των
εβδομήντα οχτώ λεπτών, με σκοπό συμψηφισμό των λογιστικών ζημιών. Τα παραπάνω είχαν ως
αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να είναι στο 49,1% του καταβαλλόμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που
συνήλθε την 30η Ιουνίου 2015, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
το συνολικό ποσό των 2.165.664,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών δι’ εκδόσεως υπέρ το άρτιο 796.200
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ ανά μετοχή και τιμής
διάθεσης ευρώ δύο και εβδομήντα δύο λεπτά (2,72) ανά μετοχή. Με την απόφαση αυτή αυξήθηκε το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα (318.480,00), και η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής
διάθεσης των νέων μετοχών εκ ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
εκατόν ογδόντα τεσσάρων (1.847.184) ήχθη σε «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο».
Το ποσό της ανωτέρω αύξησης χρησιμοποιήθηκε στις 30.06.2015 για τη μείωση δανειακών
υποχρεώσεων της Eταιρείας και πιο συγκεκριμένα για την ολική αποπληρωμή δύο δανείων και τόκων
που είχε λάβει η Εταιρεία κατά ποσό €2,16 εκατ., όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα
βιβλία της Εταιρείας και τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του ανωτέρω ποσού από τη νέα μέτοχο
της Εταιρείας, την εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola Beverages Holdings II B.V.», σε ολική
αποπληρωμή των ως άνω δανείων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των 2.417.974,40
ευρώ διαιρούμενο σε 6.044.936 μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ η κάθε
μία, παραμένοντας αμετάβλητο κατα την διάρκεια της χρήσης 2018. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και δίνει στον
κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθησόμενα από την Εταιρεία.
5. Έδρα και υποκαταστήματα:
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αταλάντη Φθιώτιδος – Θέση Μούλκια.
6. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού:
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κατά τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 Κ.Ν.
2190/1920.
7. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών:
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν
διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κατά τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 Κ.Ν.
2190/1920.
8. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της
διεξάγεται σε Ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες
από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα έντοκα
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περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού εκτός από καταθέσεις όψεως.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα, καθώς επίσης και από
πιστωτική έκθεση σε πελάτες, συμπεριλαμβάνοντας εκκρεμείς απαιτήσεις και δεσμευμένες
συναλλαγές.
Για τους πελάτες, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αρχές με τις οποίες διασφαλίζει ότι οι
πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με καλό πιστοληπτικό ιστορικό. Η εταιρεία παρακολουθεί
συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της.
Η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Τέλος,
για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες
λόγω απομείωσης. Στο τέλος της περιόδου η διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν
ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι να μην έχουν ήδη καλυφθεί από προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις.
Κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών
Ο κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η Εταιρεία
διατηρεί επαρκή διαθέσιμα και πιστωτικά όρια για χρηματοδότηση.
9. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Οι παρακάτω είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τον κύκλο δραστηριοτήτων μας:
1.

Το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας
ή μείωση στις τιμές των προϊόντων μας ή και στα δύο, το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην
χρηματοοικονομική μας θέση, τα αποτελέσματά μας και τις ταμειακές ροές μας.

2.

Σε περίπτωση που δεν κατανείμουμε ή δεν διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κατάλληλης τεχνολογικής
υποδομής, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στις συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα στην επεξεργασία
δεδομένων, διακοπές στην εξυπηρέτηση των πελατών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια πελατών.

3.

Βλάβη ή διακοπή στις λειτουργίες εφοδιασμού ή διανομής που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, φυσικές
καταστροφές, πυρκαγιά, τρομοκρατία, πανδημία, απεργίες, σε οικονομικά ή/και λειτουργικά προβλήματα
των βασικών προμηθευτών, διανομέων, παρόχων υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς ή μεσιτών ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μας να παράγουμε ή να πωλούμε
τα προϊόντα μας.

4.

Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά στην οποία επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός. Ενέργειες των
ανταγωνιστών μας ή άλλες μεταβολές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς
τα έσοδα από τις δραστηριότητές μας.

5.

Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και η συνακόλουθη επίδρασή της στις οικονομικές και
δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην
επιχείρησή μας. Τα μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση είναι πιθανόν
να μειώσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα και τις επιλεκτικές δαπάνες των καταναλωτών και
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό, και ενδεχομένως τη ζήτηση των προϊόντων μας.

6.

Τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση
της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας.

7.

Η αυξημένη φορολογία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα ενδεχομένως να επηρεάσει
αρνητικά τα αποτελέσματά μας.

8.

Η συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων μπορεί να έχει περαιτέρω
επιπτώσεις στη ρευστότητά μας οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν

9.

Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν
αρνητικά την επιχείρησή μας και τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

10. Αύξηση στις τιμές ή ελλείψεις πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση
του κόστους παραγωγής μας.

4

11. Εξαρτόμαστε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μας προμηθευτών, και ο τερματισμός ή
διαφοροποίηση των συμφωνιών με αυτούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας.
12. Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των
λειτουργικών εξόδων μας.
13. Αν συμβεί μια ανασφάλιστη απώλεια ή μια απώλεια που υπερβαίνει το ποσό ασφάλισης, ενδέχεται να
επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και η οικονομική μας θέση.
14. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων της
υποχρέωσης αποκατάστασης φυσικών πόρων και της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και
προστασίας του περιβάλλοντος. Τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να δημιουργήσουν
υποχρεώσεις ή δαπάνες ή να περιορίσουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
10. Δραστηριότητες στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης:
H Εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην βελτίωση των
υπαρχόντων ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις.
11. Άλλα σημαντικά γεγονότα:
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα.

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, το Πιστοποιητικό των Ελεγκτών, καθώς και τις σημειώσεις του
Ισολογισμού 31/12/2018, έχετε νομίζουμε, κύριοι Μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μας
χορηγήσετε την από τον Νόμο απαλλαγή μας όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2019
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Κύρια Δραστηριότητα
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Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
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Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
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Εποπτεύουσα αρχή
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Ευάγγελος Κοντογιώργης, Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ζαμπέλης, Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ειρήνη Κεφαλογιάννη, Σύμβουλος & Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
Eλεγκτές
PwC ΑΕE
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Οικονομικές Καταστάσεις
1.1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου
Σημ.
Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια

8

Μακροπρόθεσμες προκαταβολές
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

3.689,5

4.010,9

-

-

3.689,5

4.010,9

Αποθέματα

9

706,0

546,2

Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

10
11

2.817,7
36,0

2.424,5
38,2

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12

727,9

1.122,8

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

4.287,6

4.131,7

Σύνολο ενεργητικού

7.977,1

8.142,6

Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

14-15

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.173,2

2.609,5

2.173,2

2.609,5

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

7

289,5

364,8

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

16

568,2

539,8

857,7

904,6

3.030,9

3.514,1

2.418,0
2.491,7

2.418,0
2.486,1

36,5

(275,6)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

4.946,2

4.628,5

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7.977,1

8.142,6

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

17
19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
Σημ.

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Καθαρές πωλήσεις

10.521,1

10.417,3

Κόστος πωληθέντων

(9.199,3)

(8.644,6)

1.321,8

1.772,7

Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης

3

(98,5)

(77,4)

Έξοδα διανομής

4

(235,8)

(435,6)

Έξοδα διοίκησης

5

(706,9)

(309,3)

(1.041,2)

(822,3)

-

18,8

280,6

969,2

(2,6)
-

(6,8)
-

278,0

962,4

36,4

(219,2)

314,4

743,2

Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά Kέρδη
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

6
6

Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

7

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
Φόροι εισοδήματος που αναλογούν

16

4,7

4,3

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

7

(1,4)

(1,2)

3,3

3,1

317,7

746,3

Λοιπά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση μετά από φόρους
Συνολικά εισοδήματα για τη χρήση

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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1.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

2.418,0

2.486,1

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Κέρδη χρήσεως 2017
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2017

2.418,0

2.486,1

2.418,0

3,1

743,2

743,2

(275,6)

4.628,5

3,3

3,3
314,4

5,6

(5,6)

-

2.491,7

36,5

4.946,2

Κέρδη χρήσεως 2018
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2018

3.882,2

3,1

314,4

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους
Τακτικό Αποθεματικό

(1.021,9)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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1.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημ.

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Λειτουργικές δραστηριότητες
278,0
339,2

962,4
344,7

33,7
-

33,9
(4,7)

2,6

6,8

653,5

1.343,1

9

(159,8)

(45,3)

10-11
14-15

(391,8)
(407,5)

(402,0)
(119,4)

Φόροι πληρωθέντες

7

(67,9)

(228,5)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

6

(2,6)

(6,8)

(376,1)

541,1

(18,8)

(214,2)

Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις

1
1-8

Μεταβολή σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Κέρδη από πώληση παγίων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

(Αύξηση)/ Mείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ Mείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

6

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

8

Τόκοι εισπραχθέντες

6

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-

-

(18,8)

(214,2)

-

-

(394,9)

326,9

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης την 1η Ιανουαρίου

1.122,8

795,9

Αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

(394,9)

326,9

727,9

1.122,8

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων:

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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2. Bάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές:
2.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και είναι
Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδος. H εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola HBC
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας «Coca-Cola HBC Holdings BV», έχει στην
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της, μετοχές που εκπροσωπούν το 86,83% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola
Beverages Holdings II B.V.» έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της, μετοχές που αντιστοιχούν
στο υπόλοιπο 13,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τόσο η Coca-Cola
HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης όσο και η
Coca-Cola Beverages Holdings II B.V. είναι 100% θυγατρικές της μητρικής εταιρείας του ομίλου CocaCola HBC AG, (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola Hellenic” ή “ο Όμιλος”), οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, κυρίως, στην παραγωγή ειδών διατροφής snacks.
Στις 17 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις προκειμένου αυτές να εκδοθούν.

2.2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.2.1 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την δυνατότητα της Εταιρείας να
διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη οντότητα.
2.2.2 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης, περιόδου από 1/1/2018 έως
31/12/2018, έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») συμπεριλαμβανόμενων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των
ερμηνειών της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός της αποτίμησης των λοιπών
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αποτιμούνται στην
εύλογη αξία.
Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που
επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων
και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές
καταστάσεις και στις σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της
διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και
υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική έκβαση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με
βεβαιότητα κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για
υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, βάσει εκτιμήσεων των πιθανοτήτων να καταλογιστούν
πρόσθετοι φόροι. Όπου η τελική έκβαση επί των θεμάτων αυτών και το τελικό ποσό φόρου διαφέρει
από τις αρχικές εκτιμήσεις, η διαφορά φόρου θα επηρεάσει την πρόβλεψη φόρου εισοδήματος της
περιόδου κατά την οποία οριστικοποιούνται τα θέματα αυτά. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική
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έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με
τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του
φόρου εισοδήματος.
2.2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2018 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον,
το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία έχει
αξιολογήσει την επίδραση του προτύπου στις οικονομικές της καταστάσεις, και εκτιμά ότι η επίδραση
του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι σημαντική.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή
είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση
των αγαθών ή υπηρεσιών. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει την επίδραση του προτύπου στις οικονομικές
της καταστάσεις, και εκτιμά ότι η επίδραση του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι
σημαντική.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν
εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει
εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη,
να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή
αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019)
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Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρεία αναμένει να αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία
δικαιώματος χρήσης αξίας περίπου € 25,9 χιλ. την 1 Ιανουαρίου 2019 και υποχρεώσεις από μισθώσεις
ύψους περίπου € 25,9 χιλ. αντίστοιχα. Ο αντίκτυπος στην καθαρή θέση θα είναι επουσιώδης.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του
φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται,
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ.
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.
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ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
IAS 23 «Κόστος δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο
αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
2.2.4 Συναλλαγματικές διαφορές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό
νόμισμα αποτίμησης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές
οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες
που ισχύουν κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης.
2.2.5 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις απομείωσης τους. Μεταγενέστερα κόστη κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων
παγίων εφόσον εκτιμάται ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την
αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος παγίου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις
ωφέλιμες διάρκειες ζωής των παγίων ως κάτωθι:
Ιδιόκτητα Κτίρια ...................................................
Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις ...................
Εξοπλισμός παραγωγής ........................................
Μεταφορικά μέσα .................................................
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό.............
Εξοπλισμός προώθησης πωλήσεων ......................
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ..............................
Επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια....

40 έτη
Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη
4-20 έτη
5-8 έτη
3-10 έτη
3-10 έτη
8 έτη
3-12 έτη

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή.
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των πάγιων στοιχείων επανεξετάζονται και
αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων
για τα οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το
κόστος των παγίων μέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που
αποκτώνται από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισμού μέχρι την χρησιμοποίησή του για τη
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χρηματοδότηση των αντίστοιχων παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις
προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης. Όλα τα άλλα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με
την πραγματοποίησή τους.
2.2.6 Απομείωση αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη κυκλοφορούντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν
ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό
που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Ως
ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν
ξεχωριστά.
2.2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη
αξία πλεον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης (FVTPL), του κόστους συναλλαγής. Το
κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο FVTPL εξοδοποιείται.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:
α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι)
Η κατάταξη των χρεωστικών μέσων στο αποσβεσμένο κόστος εξαρτάται από δύο κριτήρια: α)
το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
εφαρμόζει η Εταιρεία και β) το κατά πόσον οι συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του
ονομαστικού ποσού του κεφαλαίου που δεν έχει (το κριτήριο «SPPI»). Εάν πληρούνται αμφότερα τα
κριτήρια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας επιμετρώνται στη συνέχεια στο
αποσβεσμένο κόστος, σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του
πραγματικού τόκου.
β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, χωρίς εκ νέου αναγνώριση των κερδών ή
των ζημιών στα αποτελέσματα με την παύση αναγνώρισης. Πρόκειται για επενδύσεις μετοχικού
κεφαλαίου που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και οι οποίες στη συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη
αξία. Η Εταιρεία δεν διακατέχει τέτοιου τύπου χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης (FVTPL)
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο
FVTPL, τα οποία στη συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη αξία και αν υπάρξουν μεταβολές,
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην FVTPL αποτελούνται κυρίως από κονδύλια της χρηματαγοράς.
Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχονται στη συνέχεια στην εύλογη
αξία, η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού. Η
Εταιρεία δεν διακατέχει τέτοιου τύπου χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
2.2.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των έτοιμων προϊόντων προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού
κόστους.
Το κόστος περιλαμβάνει όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται μέχρι να τεθεί το προϊόν στην παρούσα
εγκατάσταση και κατάσταση. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα
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πλαίσια της κανονικής δραστηριότητας της Εταιρείας, μείον τυχόν εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης της
διενέργειας της πώλησης.
2.2.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου αφαιρουμένων και των
ζημιών απομείωσης.
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλουστευμένη προσέγγιση για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την
έκδοση του ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί μια προσέγγιση αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για
τη μέτρηση της επίδοσης των εμπορικών της απαιτήσεων. Το αναμενόμενο ποσοστό απωλειών
αξιολογείται με βάση τις ιστορικές πιστωτικές ζημίες των 24 μηνών πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018
και προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες. Τα ECLs
βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται σύμφωνα με τις
συμβάσεις και όλων των ταμειακών ροών που αναμένει να λάβει η Εταιρεία.
2.2.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνονται ταμειακά υπόλοιπα και άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις
μέχρι τρίμηνης διάρκειας. Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις θεωρούνται δανεισμός.
2.2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Υπάρχει μόνο μια κατηγορία μετοχών. Όταν εκδίδονται νέες μετοχές, καταχωρούνται στο μετοχικό
κεφάλαιο στην ονομαστική τους αξία. Η διαφορά μεταξύ τιμής εκδόσεως και ονομαστικής αξίας
καταχωρείται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Κόστη που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών (πλην
περιπτώσεων συγχωνεύσεων) ή με τη διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους,
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα με τον αναλογούντα φόρο, αφαιρετικά του αποθεματικού
υπέρ το άρτιο. Κόστη έκδοσης μετοχών που σχετίζονται άμεσα με συγχώνευση περιλαμβάνονται στο
κόστος απόκτησης της επιχείρησης.
2.2.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
2.2.13 Δανεισμός
Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαρμοσμένη με τα κόστη κτήσεως
που αφορούν άμεσα την απόκτηση των δανείων. Μεταγενέστερα, τα δάνεια αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετα
κόστη ή μειώσεις κατά το διακανονισμό. Για υποχρεώσεις που εμφανίζονται σε αναπόσβεστο κόστος,
τυχόν κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως όταν η υποχρέωση
εξοφλείται ή απομειώνεται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
2.2.14 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων του ισολογισμού. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται
εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή εκτός
επιχειρηματικής συνένωσης η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση
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ή η υποχρέωση λαμβάνοντας υπ΄όψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στην έκταση την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.2.15 Φόροι εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και
υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική επίπτωση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας. Η Διοίκηση σχηματίζει πρόβλεψη πρόσθετων φόρων που πιθανόν θα προκύψουν από
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Σε περίπτωση που οι τελικοί φόροι που θα προκύψουν μετά τους
ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που είχαν αρχικά καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους κατά τη χρήση που
ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
2.2.16 Παροχές στο προσωπικό – συντάξεις και παροχές μετά τη σύνταξη
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία συμμετέχει σε δύο προγράμματα καθορισμένων εισφορών και σε ένα πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών. Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών απαρτίζονται από ένα
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σύνταξης και ένα πρόγραμμα αποζημιώσεων λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε
κρατικά ταμεία (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ι.Κ.Α.).
Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος καθορισμένων
παροχών γίνεται από ξεχωριστό ταμείο διαχείρισης περιουσίας και χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σχετικά με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μειωμένη κατά
την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος πλέον διορθώσεων για μη
αναγνωρισμένα κέρδη ή ζημίες καθώς και κόστη προϋπηρεσίας.
Στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών το κόστος συντάξεων υπολογίζεται με τη χρήση της
αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Τα
αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στο σύνολο στην περίοδο που προκύπτουν, στα λοιπά
συνολικά έσοδα. Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα
εις νέον και δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης σε μεταγενέστερες περιόδους. Οι υποχρεώσεις
παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών εκταμιεύσεων με τη χρήση
επιτοκίων εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το κόστος προϋπηρεσίας
αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
(γ) Παροχές συναρτώμενες με μετοχές
Η Εταιρεία παρέχει ένα πρόγραμμα αγοράς μετοχών (stock purchase plan) στο οποίο μπορούν να
συμμετέχουν όποιοι υπάλληλοι εμπίπτουν στη σχετική πολιτική της Εταιρείας. Οι εισφορές της
Εταιρείας στο πρόγραμμα αυτό καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ωρίμανσης.
(δ) Παροχές αποχώρησης
Οι παροχές αποχώρησης καταβάλλονται σε περιπτώσεις που η απασχόληση ενός εργαζομένου λήγει
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως
αντάλλαγμα για αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αποχώρησης όταν είναι βάσιμα
δεσμευμένη είτε να τερματίσει την απασχόληση των εργαζομένων ή να παρέχει παροχές εξόδου από την
υπηρεσία προκειμένου να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση.
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2.2.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται ως εξής: όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση (νομική ή
τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων· όταν είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροής πόρων· και όταν είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Όταν η Εταιρεία
αναμένει την είσπραξη αποζημίωσης για μια πρόβλεψη, για παράδειγμα στα πλαίσια ενός
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η είσπραξη αναγνωρίζεται σαν στοιχείο του ενεργητικού όταν είναι
ουσιαστικά βέβαιη. Στο βαθμό που η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις
υπολογίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών με τη χρήση
προεξοφλητικού επιτοκίου προ φόρων που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του
χρήματος και, όπου απαιτείται, τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όπου
χρησιμοποιείται προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης με το πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται σαν
χρηματοοικονομικό έξοδο.
2.2.18 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα εμφανίζονται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων και παροχών παρεχομένων προς τους πελάτες
για την προώθηση των πωλήσεων. Παροχές που σχετίζονται με όρους συμβολαίων αποσβένονται κατά
τη διάρκεια των συμβολαίων. Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά
τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία
αναμένει να δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών.
Στις πωλήσεις προϊόντων, τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία, τα προϊόντα
έχουν διατεθεί στον πελάτη και δεν υπόκεινται σε εκπλήρωση οποιασδήποτε μελλοντικής υποχρέωσης
και τα σχετικά ποσά είναι εισπράξιμα σύμφωνα με τους συνήθεις όρους είσπραξης.
2.2.19 Μισθώσεις
Τα ενοίκια που καταβάλλονται στα πλαίσια συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης χρεώνονται στα
αποτελέσματα σύμφωνα με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
κυριότητας κατατάσσονται σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται κατά την ημέρα σύναψης της μίσθωσης στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης
αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.
Κάθε πληρωμή μισθώματος επιμερίζεται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της
χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώσεις μειωμένες κατά τα χρηματοοικονομικά έξοδα,
περιλαμβάνονται στο λοιπό μακροπρόθεσμο δανεισμό. Το μέρος του τόκου των χρηματοοικονομικών
εξόδων χρεώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα ενσώματα
πάγια που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται σύμφωνα με τη γενικότερη
πολιτική της Εταιρείας εκτός εάν δεν υφίσταται εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα διατηρήσει την
κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή τα
ενσώματα πάγια που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου μίσθωσης.
2.2.20 Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στις μετόχους εταιρείες αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το πρώτο μέρισμα
αναγνωρίζεται με την πληρωμή του.
2.2.21 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις
Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της
τρέχουσας χρήσεως. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο τοπικό νόμισμα (ευρώ) και το
επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών είναι σε χιλιάδες ευρώ με ένα δεκαδικό ψηφίο.
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2.3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
2.3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση
στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί
με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της
Εταιρείας παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Κίνδυνος αγοράς
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Η Εταιρεία κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο των συναλλαγών της
διεξάγεται σε Ευρώ.
(β) Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες
από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα έντοκα περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού εκτός από καταθέσεις όψεως.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα καθώς επίσης και από
πιστωτική έκθεση σε πελάτες, συμπεριλαμβάνοντας εκκρεμείς απαιτήσεις και δεσμευμένες συναλλαγές.
Για τους πελάτες, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αρχές με τις οποίες διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις
γίνονται κυρίως σε πελάτες με καλό πιστοληπτικό ιστορικό. Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την
οικονομική κατάσταση των οφειλετών της.
Η χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Τέλος,
για συγκεκριμένους πιστωτικούς κινδύνους γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες
λόγω απομείωσης. Στο τέλος της περιόδου, η διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν
ουσιαστικοί πιστωτικοί κίνδυνοι, οι οποίοι να μην έχουν ήδη καλυφθεί από προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η Εταιρεία διατηρεί επαρκή διαθέσιμα
και πιστωτικά όρια για χρηματοδότηση.
Η χρονική ανάλυση των ταμειακών εκροών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Την 31/12/18
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Την 31/12/17
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Εντός

Μεταξύ

Μεταξύ

1 έτους

1-2 ετών

2-5 ετών

1.422,7

-

-

5,4

-

-

112,7

-

-

1.540,8

-

-

Εντός
1 έτους
1.386,7
398,2
180,1
1.965,0

Μεταξύ
1-2 ετών
-

Μεταξύ
2-5 ετών
-

2.3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών
μέσων.
2.3.3 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι η διασφάλιση της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας της για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους και
οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους και να διατηρήσει μία κατάλληλη κεφαλαιακή δομή για να μειώσει
το κόστος του κεφαλαίου. Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η
Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, την
απόδοση του κεφαλαίου στους μετόχους, την έκδοση νέων μετοχών ή την προσφυγή σε δανεισμό. Το
2018 η εταιρεία κατέστη κερδοφόρα για τέταρτη συνεχόμενη χρήση.
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2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2.4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες
έχουν ως εξής:
α) Φόροι εισοδήματος. Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν
διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί των οποίων η τελική φορολογική έκβαση δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί με βεβαιότητα κατά την συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
προβλέψεις για υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, βάσει εκτιμήσεων των πιθανοτήτων να
καταλογιστούν πρόσθετοι φόροι. Όπου η τελική έκβαση επί των θεμάτων αυτών και το τελικό ποσό
φόρου διαφέρει από τις αρχικές εκτιμήσεις, η διαφορά φόρου θα επηρεάσει την πρόβλεψη φόρου
εισοδήματος της περιόδου κατά την οποία οριστικοποιούνται τα θέματα αυτά. Η Εταιρεία δεν αναμένει
ότι η τελική έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα διαφέρει σημαντικά
σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης
υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος.
β) Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις βάσει στοιχείων από τους Νομικούς
συμβούλους της. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή
τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον υπάρχει δυνατή και
αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης. Για το έτος 2018 δεν εκκρεμεί καμία νομική υπόθεση
κατά της Εταιρείας.
γ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες καταχωρούνται ως έξοδο
στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλουστευμένη προσέγγιση για τις
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την έκδοση του ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί μια προσέγγιση
αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για τη μέτρηση της επίδοσης των εμπορικών της
απαιτήσεών. Το αναμενόμενο ποσοστό απωλειών αξιολογείται με βάση τις ιστορικές πιστωτικές ζημίες
των 24 μηνών πριν από το τέλος της κλειόμενης χρήσης και προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις
τρέχουσες και μελλοντικές πληροφορίες.
δ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων η οποία αφορά καταστροφές και
αλλοιωμένα εμπορεύματα κάνοντας σχετική αξιολόγηση στο τέλος κάθε χρήσης.
ε) Τα ενσώματα πάγια στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης
όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ
της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως.
ζ) Η Εταιρεία διατηρεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Προκειμένου να
καθοριστεί η αξία αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις
σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια, τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις και μελλοντικές
συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτού του προγράμματος, τέτοιες
εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς το πώς
καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 2.

Σελίδα 17 από 31

3. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως εξής:

Έξοδα Marketing
Αποσβέσεις παγίων
Έξοδα ταξιδίων
Αμοιβές εργολάβων/συμβούλων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξόδων διάθεσης

2018
€ χιλιάδες
0,2
98,3
98,5

2017
€ χιλιάδες
6,7
70,7
77,4

4. Έξοδα διανομής
Τα έξοδα διανομής για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές, έξοδα και λοιπές παροχές προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπά έξοδα
Μεταφορικά
Σύνολο εξόδων διοίκησης

2018
€ χιλιάδες
97,8
12,1
10,6
115,3

2017
€ χιλιάδες
237,4
12,2
71,5
114,5

235,8

435,6

5. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως εξής:
2018

2017

€ χιλιάδες
29,7

€ χιλιάδες
-

41,5
3,3

41,8
2,2

Λοιπά έξοδα

632,4

265,3

Σύνολο εξόδων διοίκησης

706,9

309,3

Αμοιβές, έξοδα και λοιπές παροχές προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων
Ενοίκια/Μισθώσεις
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6. Χρεωστικοί και Πιστωτικοί τόκοι- Έξοδα Τραπέζης
Οι χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως
ακολούθως:

Έξοδα Προμήθειες από τρίτους
Χρεωστικοί τόκοι προς Εταιρείες του Ομίλου
Σύνολο χρεωστικών τόκων

2018
€ χιλιάδες
2,6
2,6

2017
€ χιλιάδες
5,6
1,2
6,8

-

-

Πιστωτικοί τόκοι από τρίτους
Σύνολο πιστωτικών τόκων

7. Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε
με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα λόγω των κατωτέρω διαφορών:
2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Κέρδη προ φόρων βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων

278,0

962,4

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29%

(80,6)

(279,1)

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά

(40,2)

59,9

Έξοδα από φόρους προηγούμενων χρήσεων

107,1

-

Μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία

50,1

-

Φόρος εισοδήματος βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων

36,4

(219,2)

Φόρος εισοδήματος από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες

(1,4)

(1,2)

Σύνολο φόρου εισοδήματος μετά από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες

35,0

(220,4)

Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου αναλύεται ως ακολούθως:

Τρέχων

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

40,3

237,0

Αναβαλλόμενος

(76,7)

(17,8)

Σύνολο φόρου εισοδήματος

(36,4)

219,2

1,4

1,2

(35,0)

220,4

Αναβαλλόμενος από μετά από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες
Σύνολο φόρου εισοδήματος μετά από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (μετά από συμψηφισμούς
που λαμβάνουν χώρα στο ίδιο φορολογικό καθεστώς) έχει ως ακολούθως:
2018
2017
€ χιλιάδες
€ χιλιάδες
1η Ιανουαρίου
(364,8)
(381,4)
Πίστωση μέσω αποτελεσμάτων
76,7
17,8
Πίστωση μέσω αποτελεσμάτων από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες
(1,4)
(1,2)
31η Δεκεμβρίου μετά από αναλογιστικά κέρδη / ζημίες
(289,5)
(364,8)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει έννομο
δικαίωμα συμψηφισμού τρέχουσας φορολογικής απαίτησης με τρέχουσα φορολογική υποχρέωση και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές αρχές.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου (προ
συμψηφισμών υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς) προέρχονται από τα ακόλουθα
στοιχεία:

Προβλέψεις

Λοιπές
αναβαλλόμενες
φορολογικές
απαιτήσεις

Διαφορές
αποσβέσεων

Λοιπές
αναβαλλόμενες
φορολογικές
υποχρεώσεις

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Την 31 Δεκεμβρίου 2017
Μεταφορά στα αποτελέσματα
χρήσης
Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια

14,1

139,7

(502,5)

(16,1)

5,1
-

(0,1)
(1,4)

67,4
-

4,3

76,7
(1,4)

Την 31 Δεκεμβρίου 2018

19,2

138,2

(435,1)

(11,8)

(289,5)

Σύνολο
€
χιλιάδες
(364,8)
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8. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Εγκαταστάσεις
και
μηχανολογικός
εξοπλισμός
€ χιλιάδες

Οικόπεδα
και κτίρια
€ χιλιάδες
Κόστος
1η Ιανουαρίου 2018

Ακινητοποιήσει
υπό εκτέλεση

Σύνολο

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

3.228,2

4.160,7

-

7.388,9

Προσθήκες

-

4,8

13,0

17,8

Λοιπές Κινήσεις

-

13,0

(13,0)

-

Μειώσεις / Πωλήσεις παγίων

-

(1,9)

-

(1,9)

3.228,2

4.176,6

-

7.404,8

1η Ιανουαρίου 2018

986,8

2.391,3

-

3.378,0

Αποσβέσεις χρήσεως

339,2

31η Δεκεμβρίου 2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

90,1

249,1

-

Λοιπές Κινήσεις

-

-

-

Μειώσεις / Πωλήσεις παγίων

-

(1,9)

-

(1,9)

31η Δεκεμβρίου 2018

1.076,9

2.638,5

-

3.715,3

Αναπόσβεστη αξία 1η Ιανουαρίου 2018

2.241,4

1.769,4

-

4.010,9

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2018

2.151,3

1538,1

-

3.689,5

Εγκαταστάσεις και
μηχανολογικός
εξοπλισμός
€ χιλιάδες

Οικόπεδα
και κτίρια
€ χιλιάδες

Ακινητοποιήσει
υπό εκτέλεση

Σύνολο

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Κόστος
1η Ιανουαρίου 2017

3.228,2

3.805,6

261,4

7.295,2

Προσθήκες

-

215,2

-

215,2

Λοιπές Κινήσεις

-

254,0

(261,4)

(7,4)

Μειώσεις / Πωλήσεις παγίων

-

(114,1)

-

(114,1)

3.228,2

4.160,7

-

7.388,9

1η Ιανουαρίου 2017

896,7

2.262,8

-

3.159,5

Αποσβέσεις χρήσεως

31η Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

90,1

254,7

-

344,7

Λοιπές Κινήσεις

-

(12,8)

-

(12,8)

Μειώσεις / Πωλήσεις παγίων

-

(113,4)

-

(113,4)

986,8

2.391,3

-

3.378,0

Αναπόσβεστη αξία 1η Ιανουαρίου 2017

2.331,5

1.542,8

-

3.874,3

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2017

2.241,4

1.769,4

-

4.010,9

31η Δεκεμβρίου 2017
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Οι προσθήκες παγίων της Εταιρείας 2018 ποσού 17,8 χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως την αγορά και
εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι μειώσεις παγίων ποσού 1,9 χιλιάδων ευρώ αφορούν
κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό.
Οι προσθήκες παγίων της Εταιρείας 2017 ποσού 215,2 χιλιάδων ευρώ αφορούν κυρίως την αγορά και
εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι μειώσεις παγίων ποσού 114,1 χιλιάδων ευρώ αφορούν
κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό.

9. Αποθέματα
Τα αποθέματα κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018 και 2017 αναλύονται ως ακολούθως:
2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

Έτοιμα προϊόντα
Πρώτες ύλες
Ανταλλακτικά

165,7
502,6
37,7

217,8
273,3
55,1

Σύνολο αποθεμάτων

706,0

546,2

Κατά τη διάρκεια του 2018, υπήρξε πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα που αναγνωρίστηκε ως
έξοδο ύψους € 11,1 χιλ. (2017: € 6,1 χιλ.).

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων αναλύεται ως ακολούθως:
2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πρόβλεψη Χρήσης
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης

38,0
19,5
(8,4)

31,9
6,1

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

49,1

38,0

-

10. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου

1.024,6
(38,0)
1.831,1

1.276,1
(179,8)
1.328,2

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων

2.817,7

2.424,5

Η απαίτηση των 1.024,6 χιλιάδων ευρώ αναφέρεται σε πελάτες στο κανάλι του λιανεμπορίου.
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Σημειώνεται, ότι για λόγους συγκρισιμότητας και ομοιομορφίας της παρουσίασης, υπήρξε
αναταξινόμηση των συγκριτικών κονδυλίων της 31.12.2017. Συγκεκριμένα, ποσό € 1.328,2 το οποίο
είχε συμπεριληφθεί στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» και αφορά σε Απαιτήσεις από εταιρείες του
Ομίλου αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις».

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου
Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής
περιόδου
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
πριν τη λήξη της πιστωτικής περιόδου
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων

2018
€ χιλιάδες
2.414,6

2017
€ χιλιάδες
2.052,7

441,1

551,6

(3,7)

-

(34,3)
2.817,7

(179,8)
2.424,5

Την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι εμπορικές απαιτήσεις ύψους €406,8 χιλ. (2017: €371,8 χιλ.) ήταν απαιτητές
μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένες. Η ενηλικίωση αυτών των εμπορικών
απαιτήσεων είναι η ακόλουθη:

Μέχρι 3 μηνών
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 και 9 μηνών
Πάνω από 9 μήνες

2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

380,2
8,2
0,4
18,0

359,9
11,9
-

406,8

371,8

Την 31 Δεκεμβρίου 2018, εμπορικές απαιτήσεις ύψους €34,3 χιλ. (2017: €179,8 χιλ.) που ήταν
εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου είτε ήταν απομειωμένες, είτε σχηματίστηκε
πρόβλεψη εις βάρος τους. Η ενηλικίωση αυτών των απαιτήσεων είναι η ακόλουθη:
2018
€ χιλιάδες
Μέχρι 3 μηνών
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 και 9 μηνών
Πάνω από 9 μήνες

2017
€ χιλιάδες

(26,7)

-

(0,6)

-

-

(0,5)

(7,0)

(179,3)

(34,3)

(179,8)
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Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν ως εξής:

Την 1η Ιανουαρίου
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων

2018
€ χιλιάδες
(179,8)

2017
€ χιλιάδες
(179,3)

158,3

-

Αύξηση των προβλέψεων που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
χρήσης

(16,5)

(0,5)

Την 31η Δεκεμβρίου

(38,0)

(179,8)

11. Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
2018
2017
€ χιλιάδες € χιλιάδες
Λοιπές Απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου
1,6
Προκαταβολές
15,9
14,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
18,5
23,9
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
36,0
38,2
Σημειώνεται, ότι για λόγους συγκρισιμότητας και ομοιομορφίας της παρουσίασης, υπήρξε
αναταξινόμηση των συγκριτικών κονδυλίων της 31.12.2017. Συγκεκριμένα, ποσό € 1.328,2 το οποίο
είχε συμπεριληφθεί στο κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» και αφορά σε Απαιτήσεις από εταιρείες του
Ομίλου αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις».

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 ανέρχονταν σε €727,9 χιλ. και
€1.122,8 χιλ. αντίστοιχα, και αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικές καταθέσεις.
Η Εταιρεία δεν αναμένει πιστωτικές ζημιές σημαντικού ύψους.

13. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταιρείες του Ομίλου
Η εταιρεία δεν διαθέτει δανεισμό ενώ το σύνολο του δανεισμού της Εταιρείας αποπληρώθηκε το 2016.
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14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου αναλύονται ως εξής:
2018
2017
€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

1.422,7

1.386,7

5,4
160,8

398,2
251,6

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς εταιρείες του Ομίλου
Λοιπές Φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Αποδοχές και κίνητρα προσωπικού πληρωτέα
Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων

-

-

112,7

180,1

1.701,6

2.216,6

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τις εταιρείες του Ομίλου για 2018 και 2017 το ποσό αναλύεται
ως εξής :
2018
€
χιλιάδες
Υποχρέωση για παροχές και υπηρεσίες από Coca-Cola 3Ε Ελλάδος
ΑΒΕΕ
Υποχρέωση για παροχές και υπηρεσίες από Coca-Cola Hellenic BSO

2017
€
χιλιάδες
-

398,2

5,4

15. Δεδουλευμένα έξοδα
Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως εξής :

Αποδοχές και λοιπές αμοιβές προσωπικού πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο δεδουλευμένων εξόδων

2018
€ χιλιάδες
33,2
438,4
471,6

2017
€ χιλιάδες
16,5
376,4
392,9

16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου είναι στο σύνολο τους μακροπρόθεσμες και
αποτελούνται από τα κάτωθι:

Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό

2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

568,2
568,2

539,8
539,8
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Οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει του χρόνου
υπηρεσίας, της κατηγορίας κατάταξης υπαλλήλων και των αποδοχών τους. Η Eταιρεία επίσης
υποστηρίζει πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Η παρούσα αξία και η κατάσταση χρηματοδότησης των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου είναι:

Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών κατά την έναρξη του έτους
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Περικοπές/Διακανονισμοί/Αποχωρήσεις

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

539,8
24,5

511,0
23,9

9,2
(0,6)

9,2
-

Καταβαλλόμενες παροχές

-

-

(4,7)

(4,3)

568,2

539,8

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

568,2

539,8

Καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών προσωπικού

568,2

539,8

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών στο τέλος του έτους

Η κίνηση στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών στον ισολογισμό αναλύεται ως εξής:
2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου
Αναγνωρισμένο έξοδο / (έσοδο) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης
Αναλογιστικές ζημίες / (κέρδη)
Καταβολές παροχών

539,8

511,0

33,1

33,1

(4,7)
-

(4,3)
-

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου

568,2

539,8

Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης παροχών στο
προσωπικό αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου:
2018
2017
%
%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1,90
1,70
Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2017-2018
1,00
1,00
Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2019-2021
1,50
1,50
Ποσοστό αύξησης αποδοχών μετά το 2021
1,75
1,75
Πληθωρισμός τιμών
1,75
1,75
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Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018,
διατηρώντας όλες τις άλλες παραδοχές σταθερές, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν
χαμηλότερη περίπου κατά 6,0%.
Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαμηλότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018,
διατηρώντας όλες τις άλλες παραδοχές σταθερές, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν
υψηλότερη περίπου κατά 6,5%.
Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αποτελείται από τα κάτωθι
στοιχεία για τις χρήσεις που έληξαν 31η Δεκεμβρίου:
2018
2017
€ χιλιάδες € χιλιάδες
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
24,5
23,9
Χρηματοοικονομικό κόστος
9,2
9,2
Αποχωρήσεις
0,6
Σύνολο
34,3
33,1

Τα συνολικά έξοδα για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών περιλαμβάνονται στο κόστος
προσωπικού. Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το 2018 για τα
προγράμματα καθορισμένων εισφορών ήταν 14,4 χιλιάδες ευρώ (2017: 13,5 χιλιάδες ευρώ). Τα έξοδα
για τα προγράμματα παροχών προσωπικού και λοιπών παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία
κατανέμονται στις κατάλληλες κατηγορίες εξόδων κατά λειτουργία.

17. Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2017
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2017
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2018
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2018

Αριθμός μετοχών
(εγκεκριμένες και
εκδοθείσες)
6.044.936
6.044.936
6.044.936
6.044.936

€ χιλιάδες
2.418,0
2.418,0
2.418,0
2.418,0

Κατά τα έτη 2018 και 2017, δεν πραγματοποιήθηκε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και δίνει στον
κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθέντα από την Εταιρεία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των 2.417.974,40 ευρώ διαιρούμενο σε 6.044.936
μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

18. Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα παροχών μετοχικών τίτλων, το Coca-Cola HBC Πρόγραμμα
Παροχής Μετοχών, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παροχής μετοχικών τίτλων στο οποίο μπορούν να
συμμετέχουν υπάλληλοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
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Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 1% έως
15% του μισθού τους σε κοινές μετοχές της Coca-Cola HBC AG συνεισφέροντας στο πρόγραμμα σε
μηνιαία βάση. Η Εταιρεία αντιστοιχεί τις εισφορές των υπαλλήλων με μία ετήσια εργοδοτική εισφορά
που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το 5% του μισθού τους. Η χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως ανήλθε σε 2,3 χιλιάδες ευρώ για τη χρήση 2018.

19. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου είναι όπως κάτωθι:

Αφορολόγητο αποθεματικό
Τακτικό Αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Σύνολο αποθεματικών

2018
€ χιλιάδες
337,8
8,0
298,7
1.847,2
2.491,7

2017
€ χιλιάδες
337,8
2,4
298,7
1.847,2
2.486,1

Αφορολόγητο αποθεματικό
Το αφορολόγητο αποθεματικό περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα επενδύσεων και φορολογηθέντα κατ’
ειδικό τρόπο αποθεματικά της Εταιρείας. To αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να διανεμηθεί εφόσον
φορολογηθεί, όπου η φορολόγηση αυτή απαιτείται.
Τακτικό αποθεματικό
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να διανεμηθεί.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνουν υπεραξίες από τη μετατροπή τήρησης των βιβλίων από τα
Ελληνικά πρότυπα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και δεν μπορούν να διανεμηθούν.
Αποθεματικό Υπέρ το άρτιο
Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει την διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας
και της τιμής διάθεσης των νέων ονομαστικών μετοχών.

20. Δεσμεύσεις
Λειτουργικές Μισθώσεις
Η Εταιρεία μισθώνει επιβατικό αυτοκίνητο με λειτουργική μίσθωση. Τα μελλοντικό πληρωτέο συνολικό
μίσθωμα, σύμφωνα με τις λειτουργική μίσθωση αναλύεται ως εξής:
2018
€ χιλιάδες
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων

2017
€ χιλιάδες

4,5
7,0

4,5
11,5

11,5

16,0
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21. Συναλλαγές και υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου
α)Συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου
Έσοδα
Σύνολο Πωλήσεων ετοίμων προϊόντων
Coca-Cola HBC Greece SAIC
Lanitis Bros
Έξοδα
CCB Management Services GMBH
Αγορά Παγίου
Υπηρεσίες
Coca-Cola HBC Greece SAIC
Υπηρεσίες
Coca-Cola Hellenic BSO
Υπηρεσίες

β) Υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου

2018
€ χιλιάδες

2017
€ χιλιάδες

7.623,0
7.231,5
391,5

7.434,2
7.064,4
369,8

83,5

96,5
54,1

230,7

445,7

63,9

-

2018

2017

€ χιλιάδες

€ χιλιάδες

Χρεωστικά υπόλοιπα
Coca-Cola HBC Greece SAIC
Lanitis Bros
CCB Management Services GMBH
Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων

1.819,3
11,8
1,6
1.832,7

1.275,2
53,0
1.328,2

Πιστωτικά υπόλοιπα
Coca-Cola HBC Greece SAIC
CCB Management Services GMBH
Coca-Cola Hellenic BSO
Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων

5,4
5,4

387,4
3,7
391,1

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατης Διοίκησης
Η Εταιρεία δεν καταβάλει αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Ανώτατης
Διοίκησης. Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης. Επιπλέον, δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές
μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Ανώτατης
Διοίκησης εντός της κλειόμενης χρήσης, περιόδου από 1/1/2018 έως 31/12/2018, και της αντίστοιχης
συγκριτικής περιόδου.
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22. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε περιοδικό φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες
φορολογικές αρχές στην Ελλάδα. Οι έλεγχοι αυτοί θα μπορούσαν να επιφέρουν επιπρόσθετους φόρους.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από τους
φορολογικούς ελέγχους, στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι πιθανή και προβλέψιμη.
Κατά τη διάρκεια του 2015, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τα έτη 2007 έως 2009. Στην Εταιρεία
καταλογίστηκε για καταβολή το ποσό των 345 χιλιάδων ευρώ το οποίο πληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.
Η Εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια αιτούμενη την ακύρωση των πράξεων
καταλογισμού του εν λόγω ποσού.
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2010.
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2859/2000
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για την
χρήση 2010 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων
που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί
παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά
το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Από τη χρήση 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους
Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνταν να λαμβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013(έτη 2014
και μετά) και παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (χρήσεις 2011 έως 2013).
Για τις χρήσεις από 1.1.2016 και μετά η διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι προαιρετική. Το ως άνω
πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει
στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα
Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Όπως προβλέπεται με την ΠΟΛ.1124/2015 και την
τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1108/2017 και την ΠΟΛ.1067/2018, το αργότερο έως την τελευταία
ημέρα του δέκατου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου, η προαναφερθείσα
Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τον
Ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική Εταιρεία.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2017, ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης διενεργήθηκε από την ελεγκτική
εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε.Ε από την οποία και έλαβε την «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης». Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και απεικονίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.
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Για τη χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσης 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.

23. Οικονομικό Περιβάλλον και Εξελίξεις
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια
σταθεροποίησης, όπως καταδεικνύεται και από την επίσημη έξοδο από το διεθνές πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής την 20 Αυγούστου 2018. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα,
καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς «μετά-μνημονιακής» εποπτείας, κατά το οποίο οφείλει να
επιδεικνύει πρόοδο στην επίτευξη στόχων ως προς τον προϋπολογισμό και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ η
οικονομία παραμένει πολύ ευάλωτη στις διακυμάνσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι έλεγχοι
κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο
έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Η πιο πρόσφατη σχετική τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου 2018.
Με την υπόθεση ότι οι συμφωνημένοι στόχοι ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα θα επιτευχθούν στο
μέλλον και οι έλεγχοι κεφαλαίων θα χαλαρώσουν περαιτέρω και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα
εξαλειφθούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις
δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018..
24. Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν γεγονότα που να έχουν συμβεί μεταγενέστερα της Ημερομηνίας Ισολογισμού και να
επηρεάζουν την συνήθη λειτουργία της Εταιρείας και τα οικονομικά της στοιχεία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Β.
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ
ΑΔΤ Π 764909

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΑΔΤ Χ 565769

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ AN 060024
0100833 Α' ΤΑΞΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και
περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο
τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα.
Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του
Κώδικα ΣΔΠΔΕ.
Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι
η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων
ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης
διασφάλισης επί αυτών.
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr
Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις
Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι
οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:


Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις



Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία
«ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να
αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών
καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό
Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται
να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
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αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•

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

•

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

•

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

•

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και
το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
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Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται
ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς
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