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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο "ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E."

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Γλώκε
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο " ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD
WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ
Α.E.B.E.E." (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο " ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E." θαηά
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία
απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη.

Βάζε Γλώκεο
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη
πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο
ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα
Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο.

Άιιεο Ξιεξνθνξίεο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Νη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε
επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηψλ.
Ζ γλψκε καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ
εθθξάδνπκε κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ.
Πε ζρέζε κε ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα
αλαγλψζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο
είλαη νπζησδψο αζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ
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έιεγρν ή αιιηψο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε
εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο,
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην
ζέκα απηφ.
Δπζύλεο ηεο Γηνίθεζεο επί ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4308/2014 φπσο ηζρχεη, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε
είηε ζε ιάζνο.
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε
ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα
ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή
επηινγή απφ ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.

Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε
είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε
δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα
νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη
ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα
επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία,
αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ
νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο,
θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο
δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε γλψκεο επί
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην
εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε.
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 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε
αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δάλ
ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ
απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο
βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή.
Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.
 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν
πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε.
Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.

Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ
Λ. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη:
α) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο
αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2018.
β) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία " ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD
WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ
ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E." θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ.

Αζήλα , 23 Απγνχζηνπ 2019

Πσηήξηνο Γεξ. Βαξδαξακάηνο
Ορκωτός Δλεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΟΔΛ 12851
ΟΛ Α.Δ.
Μέλος Γικτύοσ Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΟΔΛ 125
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
(Όια ηα πνζά ζε €)

Η. Ηζνινγηζκόο

Πεκείσζε

31.12.2018

31.12.2017

6.756.119

5.731.991

3.068

3.544

897.900

543.323

909.118

264.841

8.566.205

6.543.698

38.923

50.437

38.923

50.437

0

201.551

1.721

1.616

50.000

50.000

51.721

51.616

8.656.849

6.847.302

47.292
4.645.383
51.311
873.196

37.624
3.420.522
79.965
698.048

5.617.182

4.236.159

431.758

466.902

1.196

2.111

1.507.345

1.299.324

73.610

51.039

1.779.555

2.555.363

3.793.464

4.374.739

9.410.647

8.610.898

18.067.496

15.458.200

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5.1

Αθίλεηα
Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Ινηπφο εμνπιηζκφο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

5.1

Πχλνιν
Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5.2

Ινηπά άπια

Πχλνιν
Ξξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή

5.1

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη

6

Πχλνιν
Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα

Πχλνιν
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

7

Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ξξνπιεξσκέλα έμνδα
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν
Πύλνιν θπθινθνξνύλησλ
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ

8
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)

31.12.2018

31.12.2017

863.803

863.803

863.803

863.803

5.149.577

3.288.000

3.300.720

3.361.110

8.450.298

6.649.110

9.314.101

7.512.913

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

441.663

401.455

Πχλνιν

441.663

401.455

Πεκείσζε
Θαζαξή ζέζε
Θαηαβεβιεκέλα θεθάιαηα
Θεθάιαην

9

Πχλνιν
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ

10

Απνηειέζκαηα εηο λέν

Πχλνιν
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο

Ξξνβιέςεηο

πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα

11

3.287.500

725.000

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

12

0

44.874

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

13

294.234

315.455

3.581.734

1.085.330

Πχλνιν
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ρξαπεδηθά δάλεηα

11

1.145.174

3.128.786

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

11

1.180.160

569.548

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

14

926.537

805.089

Φφξνο εηζνδήκαηνο

226.490

0

Ινηπνί θφξνη-ηέιε

118.139

116.554

Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο

130.176

109.081

976.414

1.702.792

26.910

26.653

4.729.998

6.458.503

8.311.732

7.543.832

18.067.496

15.458.200

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

15

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα

Πχλνιν
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
(Όια ηα πνζά ζε €)

ΗΗ. Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

22.676.290

18.665.752

-14.909.977

-12.394.446

Κηθηό απνηέιεζκα

7.766.313

6.271.305

Ινηπά ζπλήζε έζνδα

25.718

25.883

7.792.032

6.297.189

Πεκείσζε
Θχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)
Θφζηνο πσιήζεσλ

16

Έμνδα δηνίθεζεο

16

-1.745.362

-1.484.155

Έμνδα δηάζεζεο

16

-3.224.348

-2.741.799

Ινηπά έμνδα θαη δεκίεο

-20.792

-79.533

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε

76.075

20.682

2.877.604

2.012.383

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα

15.024

2.410

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-237.807

-215.222

2.654.821

1.799.571

-853.633

-652.244

1.801.188

1.147.327

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

18
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)

ΗΗΗ. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

Θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
λόκσλ &
θαη/θνύ

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

Πύλνιν

863.803

2.438.000

3.063.783

6.365.586

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο

0

850.000

-850.000

0

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ

0

0

1.147.327

1.147.327

πόινηπν 31.12.2017

863.803

3.288.000

3.361.110

7.512.913

πόινηπν 1.1.2018

863.803

3.288.000

3.361.110

7.512.913

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο

0

1.861.577

-1.861.577

0

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ

0

0

1.801.188

1.801.188

πόινηπν 31.12.2018

863.803

5.149.577

3.300.720

9.314.101

πόινηπν 1.1.2017

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
(Όια ηα πνζά ζε €)

Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δηαηξεία «ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΚΑΟΗΓΖΠ«ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ.WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.»
( ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα θαη εδξεχεη ζηνλ δήκν Αηγάιεσ , νδφο Ηεξά Νδφ αξ.170.
Ζ εηαηξεία «ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ.WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.» είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ησλ
επίπισλ. Ζ εηαηξεία είλαη κηα ζχγρξνλε εηζαγσγηθή θαη εκπνξηθή εηαηξεία πνπ θαιχπηεη φιε ηε γθάκα ησλ
επίπισλ γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο , γηα νηθηαθή ρξήζε, θαζψο θαη έπηπια εμσηεξηθψλ ρψξσλ.
Ζ Δηαηξεία είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε αξηζκφ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ 004078301000 (πξψελ
αξηζκφ κεηξψνπ ΑΔ 47693/01ΓΡ/Β/00/87) θαη ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κεζαίαο νληφηεηαο ζχκθσλα
κε ηνλ Λφκν 4308/2014.
Νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018
(1 Ηαλνπαξίνπ 2018 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2018) απνηεινχλ ηηο ηέηαξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο
10/7/2019 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
2.

Ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη

2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο
Νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
θαη’ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ 4308/2014 . Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ
ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ
εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη
παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη
εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Ρα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη
θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ,
ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.

2.2 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

(α)

Λόκηζκα θαηάξηηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Ρα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ζην
νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (λφκηζκα παξνπζίαζεο).
Νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ.
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
(Όια ηα πνζά ζε €)

(β)

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε
ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.

2.3. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.

2.3.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή
επηδησθφκελε ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ,
αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ
πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην
ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ
θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν
θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο).
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή
ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο:


Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 40 έηε ,



Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 10 έηε ,



Κεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6,25 έηε ,



Κεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8,33 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 5-10 έηε.



Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζεκαληηθήο αμίαο (έσο € 1.500,00) εθάπαμ απφζβεζε.
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Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. Πηελ πεξίπησζε απηή
ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ
ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο
αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ
παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο
ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
γ) Γηαγξαθή
Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.
2.3.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ
θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο,
κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε
ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ απφζβεζε φισλ ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ
απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 5 έηε.
2.3.3. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2.3.3.1 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, δειαδή
ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα
ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη
ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη
ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν).
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Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ ε
νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Ρν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
είλαη ην κεγαιχηεξν απφ:


Ρελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.



Ρελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο.

Νη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε
ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο
πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Γηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα
ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη
ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.
2.3.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
2.3.4.1. Ρξέρσλ θόξνο
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.



Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.
Νη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ
Δηαηξεία.

2.3.4.2. Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ
ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Δηδηθφηεξα ε Δηαηξεία θαηαρσξίδεη:


Όιεο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο, εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή
θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.



Ρηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα πηζαλφ θαη
ηεθκεξησκέλν φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπηπηφκελεο
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πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην
ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.
Σξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππφινηπα ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα θαζαξά πνζά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
2.3.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε
ρξήζε.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε
ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Πηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη ζεκαληηθή,
νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ».
2.3.6. Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Νη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ
πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε
πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ.
Ρα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή
ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
2.3.7. Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα,
απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
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2.3.8. Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά
ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο
θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Κηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
2.3.9. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα
απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
2.3.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθφηεξα:


Ρα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
θπξηφηεηά ηνπο.



Ρα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή.



Ρα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη
ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα.

2.3.12. Πηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Ρα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
2.3.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ
απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ
έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Ρα
ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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2.3.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,
πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Νη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα κε δηνξζσηηθά, κεηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2.3.15. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
2.3.16. Πηξνγγπινπνηήζεηο
Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

3. Ξαξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Πηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.

4. Πρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα
ηνπ ηζνινγηζκνύ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «Ινηπέο πνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεηαη πνζφ € 44.874,14 πνπ αθνξά ην
βξαρππξφζεζκν κέξνο ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο
14 Διεπζίλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξάξθν Βακβαθηάο ζχκθσλα κε ηελ 8875/575/05-02-2016 απφθ. Γ.Γ.Α.Γ.Α..
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5. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
5.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γηακνξθώζεηο γεο

Θηίξηαηερληθά έξγα

Κεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο
ζε αθίλεηα

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό
εθηέιεζε

Πύλνιν

Θόζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2017

2.563.956

3.613.395

55.697

1.549.939

264.841

0

8.047.827

Ξξνζζήθεο

0

50.128

0

206.953

0

201.551

458.632

Ξσιήζεηο

0

0

0

-1.086

0

0

-1.086

Γηαγξαθέο-θινπή
31 Γεθεκβξίνπ 2017
1 Ηαλνπαξίνπ 2018

0

0

0

-56.455

0

0

-56.455

2.563.956

3.663.523

55.697

1.699.350

264.841

201.551

8.448.918

2.563.956

3.663.523

55.697

1.699.350

264.841

201.551

8.448.918

Ξξνζζήθεο

54.153

1.780

1.392

519.082

644.277

882.584

2.103.269

Κεηαθνξέο

0

1.084.136

0

0

0

-1.084.136

0

Γηαγξαθέο

0

0

0

-2.403

0

0

-2.403

Ξσιήζεηο

0

0

-382

-23.531

0

0

-23.912

2.618.109

4.749.439

56.708

2.192.499

909.118

0

10.525.872

1 Ηαλνπαξίνπ 2017

0

383.588

51.677

1.104.285

0

0

1.539.550

Απνζβέζεηο ρξήζεο

0

111.900

476

109.125

0

0

221.501

Ξσιήζεηο-δηαγξαθέο

0

0

0

-57.382

0

0

-57.382

31 Γεθεκβξίνπ 2017

0

495.488

52.153

1.156.028

0

0

1.703.669

1 Ηαλνπαξίνπ 2018

0

495.488

52.153

1.156.028

0

0

1.703.669

Απνζβέζεηο ρξήζεο

0

115.940

1.869

164.357

0

0

282.166

Ξσιήζεηο-δηαγξαθέο

0

0

-382

-25.787

0

0

-26.169

31 Γεθεκβξίνπ 2018

0

611.429

53.640

1.294.598

0

0

1.959.667

2.563.956

3.229.807

4.020

445.654

264.841

0

6.508.278

2.563.956

3.168.035

3.544

543.323

264.841

201.551

6.745.249

2.618.109

4.138.010

3.068

897.900

909.118

0

8.566.205

31 Γεθεκβξίνπ 2018
Ππζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζηε αμία
ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ
2017
Αλαπόζβεζηε αμία
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2017
Αλαπόζβεζηε αμία
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2018
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Ζ εηαηξεία ζηελ ρξήζε 2018 πξνρψξεζε ζηηο θάησζη απνθηήζεηο αθηλήησλ:
-

Πηηο 14 Καξηίνπ 2018 ε εηαηξεία κε ην ζπκβφιαην 11499 /2018 αγφξαζε έλα αγξνηεκάρην εθηφο ζρεδίνπ
πφιεσο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Θέζε Φάθα- Ξεγαδάθηα Αζπξνπχξγνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.276,10κ2 κε
θφζηνο 54.152,87€ . Ρν ελ ιφγσ αγξνηεκάρην είλαη φκνξν ηνπ ήδε ππάξρνληνο αγξνηεκαρίνπ έθηαζεο
13.245,24κ2 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ Θέζε
Φάθα Αζπξνπχξγνπ.

-

Πηηο 7 Απγνχζηνπ 2018 ε εηαηξεία κε ην ζπκβφιαην 697/2018 αγφξαζε έλα νηθφπεδν άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν έθηαζεο 2.240κ2 ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ δήκν Θεθηζηάο επί ηεο νδνχ Θαιιηξξφεο 25 ζηελ
Δθάιε κε θφζηνο 644.276,62 επξψ κε ίδηνπο πφξνπο. Ρν αλσηέξσ νηθφπεδν εληάζζεηαη ζηα επελδπηηθά
αθίλεηα ηεο εηαηξείαο.

Ρα έμνδα γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ πξνζαχμεζαλ ηελ αμία θηήζεσο ηνπο.
Ιφγσ ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ΘΑ Φ/Α.6.9/12485/946 (ΦΔΘ 2872 Β/13-11-2013) & Φ/Α.6,9/νηθ.86828/1237
(ΦΔΘ 1859Β/27-08-2015), ηνπ λένπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο εληφο
ζρεδίνπ πφιεσο ε εηαηξεία έιαβε ηελ ππ’αξηζ.39/21-07-2017 άδεηα δφκεζεο ηνπ έξγνπ «Ξξνζζήθε θαη’
επέθηαζε θηηξίσλ ηζνγείνπ κε ππφγεην & εζσηεξηθφ εμψζηε βηνκεραληθνχ ρψξνπ επί ηεο νδνχ Αγίαο
Ξαξαζθεπήο 14 Διεπζίλα Ν.Ρ.6 εληφο ΔΞΗΣΔΗ.ΞΑ Βακβαθηάο» ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.281,75η.κ. . Ζ έλαξμε
ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ μεθίλεζαλ ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ελψ εληφο ηεο ηξέρνπζαο
νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο νηθνδνκήο 1.084.136 επξψ θαη εμνπιηζκνχ
158.475 επξψ ρξεκαηνδνηνχκελν εμ’ νινθιήξνπ απφ ίδηνπο πφξνπο .
5.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά άπια

Πύλνιν

Θόζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2017
Ξξνζζήθεο
Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2017

201.470
44.724
0
246.194

201.470
44.724
0
246.194

1 Ηαλνπαξίνπ 2018

246.194

246.194

8.764

8.764

Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2018

0
254.958

0
254.958

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ηαλνπαξίνπ 2017
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2017

192.671
3.086
0
195.757

192.671
3.086
0
195.757

1 Ηαλνπαξίνπ 2018
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2018

195.757
20.278
0
216.035

195.757
20.278
0
216.035

Ξξνζζήθεο

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2017

8.799

8.799

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

50.437

50.437

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018

38.923

38.923
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6. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο
6.1.1 Ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη

ΔΞΩΛΚΗΑ

ΣΩΟΑ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΑΜΗΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΑΞΝΚΔΗΩΠΔΗΠ

ΞΝΙΝΗΞΝ
31.12.2017

ΔΞΗΣΔΗ.ΞΑ. ΔΙΔΠΗΛΑΠ Α.Δ.
ΠΛΝΙΝ

ΔΙΙΑΓΑ

4,75%

50.000
50.000

-

50.000
50.000

Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ
ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΞΗΣΔΗ.ΞΑ. ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΑΔ» κε πνζνζηφ 4,75% επί
ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαη πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε καθξνρξφληα δηαθξάηεζε ησλ ελ
ιφγσ κεηνρψλ.

7. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
31.12.2018

31.12.2017

Ξειάηεο

216.352

191.487

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

178.113

238.122

0

0

626.930

626.930

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε

-589.638

-589.638

Πύλνιν

431.758

466.902

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Δπηζθαιείο Ξειάηεο

8. Ινηπέο Απαηηήζεηο
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην
Ινηπνί Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Δθηεισληζηέο - Ινγαξηακνί πξνο απφδνζε
Αγνξέο ππφ παξαιαβή
Πύλνιν

31.12.2018

31.12.2017

72.710

128.083

237.210

270.798

0

76

1.197.425

900.367

1.507.345

1.299.324
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9. Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 36.082 αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο € 23,94 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 863.803,08.

10. Απνζεκαηηθά

Ρν Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ € 288.000 ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
(Λ.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ
(κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα
θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη
σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. Θαηά ηελ 31.12.2018 ην
ζρεκαηηζζέλ Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ επηπιένλ πνζνχ γηα ην Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ.
Κεηαμχ ησλ απνζεκαηηθψλ πεξηιακβάλνληαη θαη πνζφ € 4.861.577 πνπ αθνξά έθηαθηα απνζεκαηηθά πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ κε απνθάζεηο ησλ ηαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο
εηαηξείαο.

11. Γάλεηα

31.12.2018

31.12.2017

3.287.500
3.287.500

725.000
725.000

1.145.174

3.128.786

Πύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (β)

1.180.160
2.325.333

569.548
3.698.334

Γεληθό Πύλνιν (α)+(β)

5.612.833

4.423.334

31.12.2018

31.12.2017

Κεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ

3.436.047

3.885.834

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ

2.176.786

537.500

0

0

5.612.833

4.423.334

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Πύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (α)
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

Άλσ ησλ 5 εηψλ
Πύλνια
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Ζ εηαηξεία ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2017 πξνρψξεζε ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ιήςε δαλείνπ πνζνχ επξψ
1.500.000 κε ηελ ηξάπεδα EUROBANK ERGASIAS AE δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ. Ζ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηκεκαηηθά σο νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε δαλείνπ θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2018.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλσηέξσ δαλείνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ επξψ 1.950.000,00
επί αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ Αγ. Ξαξαζθεπήο 14 ζηελ Διεπζίλα πξνο ηελ ηξάπεδα EUROBANK
ERGASIAS AE .
Δπηπιένλ πθίζηαληαη πξνζεκεηψζεηο πνζνχ επξψ 440.205,43 επί ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ
Γηαλληηζψλ 12 ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ ALPHA BANK
πνζνχ επξψ 6.023,37 .
Ρέινο έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο Θέζεο Φάθα Αζπξνπχξγνπ
κεηεγξάθεθαλ δπν ζεηξέο πξνζεκεηψζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 793.470,29 γηα ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο
πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα πνζνχ επξψ 2.051.143,05 .

12. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο
Πύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
(α)

31.12.2018

31.12.2017

0

44.874

0

44.874

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκν Κέξνο
(Ππκπεξηιαβάλεηαη ζηηο Ινηπέο πνρξεψζεηο)
Πύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
(β)

44.874

557.248

44.874

557.248

Γεληθό Πύλνιν (α)+(β)

44.874

602.122

31.12.2018

31.12.2017

Κεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ

44.874

602.122

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ

0

0

Άλσ ησλ 5 εηψλ

0

0

44.874

602.122

Πύλνια

Πην βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 31.12.2018 πεξηιακβάλεηαη ην
πνζφ επξψ 44.874,14 πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία δφζε ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ
αθηλήηνπ επί ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 14 Διεπζίλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξάξθν Βακβαθηάο ζχκθσλα κε ηελ
8875/575/05-02-2016 απφθ. Γ.Γ.Α.Γ.Α. ην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ
«Ινηπέο πνρξεψζεηο» (βιέπε θαησηέξσ ζεκείσζεο 15) . Ζ ζπλνιηθή νθεηιή αξρηθνχ χςνπο επξψ 269.244,89
ζα εμνθιεζεί ζε έμη εμακεληαίεο δφζεηο ησλ επξψ 44.874,15 ζηηο 30.04.2019 .
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(Όια ηα πνζά ζε €)
13. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Ν ινγαξηαζκφο παξνπζίαζε ηελ
αθφινπζε θίλεζε εληφο ησλ ρξήζεσλ 2017 θαη 2018:

Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Απαηηήζεηο
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ
Ινηπά Πηνηρεία
πνρξεψζεσλ Απαηηήζεσλ

πόινηπν
1/1/2017

Σξεώζεηο
2017

Ξηζηώζεηο
2017

πόινηπν
31/12/2017

Κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
Έζνδα

Έμνδα

28.937

0

0

28.937

0

0

0

18.516

0

18.516

18.516

0

28.937

18.516

0

47.453

18.516

0

-39.422

703

-35.426

-74.145

703

35.426

1.012

15.464

-2.677

13.799

15.464

2.677

-302.563

0

0

-302.563

0

0

Πύλνιν

-340.973

16.167

-38.103

-362.909

16.167

38.103

Θαζαξό πνζό

-312.036

34.683

-38.103

-315.455

34.683

38.103

Πύλνιν
πνρξεώζεηο
Γηαθνξέο απνζβέζεσλ
Ξξνβιέςεηο παξνρψλ
πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε παγίσλ
ζηνηρείσλ

Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Απαηηήζεηο
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ
Ινηπά Πηνηρεία
πνρξεψζεσλ Απαηηήζεσλ

πόινηπν
1/1/2018

Σξεώζεηο
2018

Ξηζηώζεηο
2018

πόινηπν
31/12/2018

Κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
Έζνδα

Έμνδα

28.937

0

-3.991

24.946

0

3.991

18.516

0

-18.516

0

0

18.516

47.453

0

-22.508

24.946

0

22.508

-74.145

24.438

-30.591

-80.297

24.438

30.591

13.799

11.258

-3.110

21.948

11.258

3.110

-302.563

41.733

0

-260.830

41.733

0

Πύλνιν

-362.909

77.429

-33.700

-319.180

77.429

33.700

Θαζαξό πνζό

-315.455

77.429

-56.208

-294.234

77.429

56.208

Πύλνιν
πνρξεώζεηο
Γηαθνξέο απνζβέζεσλ
Ξξνβιέςεηο παξνρψλ
πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε παγίσλ
ζηνηρείσλ
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14. Δκπνξηθέο πνρξεώζεηο
Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

31.12.2018

31.12.2017

Ξξνκεζεπηέο

528.530

538.138

Δπηηαγέο πιεξσηέεο

398.007

266.951

926.537

805.089

Πύλνιν

15. Ινηπέο ππνρξεώζεηο

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Κεξίζκαηα πιεξσηέα
Ακνηβέο κειψλ Γηνηθ.Ππκβνπιίνπ
Ινηπέο βξαρ/κεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο
Πύλνιν

31.12.2018
272.114
26.852
525.888
98.110
8.575
44.874
976.414

31.12.2017
197.432
23.614
787.923
132.971
3.603
557.248
1.702.792

Ρν θνλδχιη «Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο» πνζνχ επξψ 44.874,14 αθνξά θαηά επξψ
ηελ πιεξσηέα 6ε δφζε απφ ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΞΗΣΔΗ.ΞΑ. Βακβαθηάο.

16. Έμνδα αλά θαηεγνξία

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

14.909.977

12.394.446

3.467.795

2.923.281

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

104.677

91.649

Ξαξνρέο ηξίησλ

343.901

305.068

Φφξνη - Ρέιε

129.737

129.446

Γηάθνξα Έμνδα

621.155

551.923

Πεκείσζε
Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν ζην θφζηνο πσιεζέλησλ
Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

17

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ

5.1

282.166

221.501

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

5.2

20.278

3.086

19.879.687

16.620.401

Πύλνιν θόζηνπο πσιεζέλησλ, εμόδσλ δηνίθεζεο θαη
δηάζεζεο
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(Όια ηα πνζά ζε €)
Θαηαλνκή αλά ιεηηνπξγία

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

Θφζηνο πσιεζέλησλ

14.909.977

12.394.446

Δμνδα δηάζεζεο

3.224.348

2.741.799

Έμνδα δηνίθεζεο

1.745.362

1.484.155

19.879.687

16.620.401

17. Ξαξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Νη δαπάλεο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

1.1.2018 έσο
31.12.2018
2.844.512
559.135
46.135
18.014
3.467.795

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο
Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Ινηπά
Πύλνιν

1.1.2017 έσο
31.12.2017
2.390.258
469.158
53.325
10.540
2.923.281

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

36

30

Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ

50

41

Πχλνιν

86

71

18. Φόξνο Δηζνδήκαηνο

31.12.2018

31.12.2017

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο

874.854

648.825

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία

-21.221

3.419

853.633

652.244

Πύλνιν

Ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα είρε νξηζζεί ζην 29% γηα ην έηνο
2018, αιιά κε βάζε ην άξζξν 23 ηνπ Λ.4579/2018 πνπ ηζρχεη απφ ηελ 3.12.2018, ζηαδηαθά ζα κεηψλεηαη
θαηά 1% εηεζίσο, σο εμήο:
 28% γηα ην έηνο 2019
 27% γηα ην έηνο 2020
 26% γηα ην έηνο 2021
 25% γηα ην έηνο 2022 θαη εθεμήο
Ν θφξνο, επί ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξίαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο
ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν ζπληειεζηή θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο.
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Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο:
31.12.2018

31.12.2017

2.654.821

1.799.571

Αλαινγνχλ θφξνο ζχκθσλα κε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο

-769.898

-521.876

Έμνδα κε εθπηπηψκελα θαη απνκεηψζεηο

-135.452

-130.368

Κφληκεο δηαθνξέο

-3.410

0

Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ ηελ αιιαγή ησλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ

55.128

0

-853.633

-652.244

Θέξδε πξν θφξσλ

Πύλνιν

19. Γεζκεύζεηο
Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Όκσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
ηεο έρεη πξνβεί ζε ελνηθίαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ καθξάο δηάξθεηαο κε ηειεπηαία δεθαεηή αλαλέσζε πνπ
ιήγεη ηελ 31/12/2024 θαη εηήζην κίζζσκα πνζνχ επξψ 64.833,00 .
20. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξία δελ ειέγρζεθε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 , ρξήζε ε νπνία πιένλ ζεσξείξαη
παξαγξαθείζα.
Γηα ηε ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ
νη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο,
ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ
Λ.2238/1994 γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2013 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Λ. 4174/2014 γηα ηηο ρξήζεηο
2014 θαη 2018. Θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Λφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν
εθδίδεη ζηελ εηαηξία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.
Ζ Eηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2017 έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ
Ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ
2238/1994 (ρξήζεηο 2011 έσο 2013) θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Λ. 4174/2013 (ρξήζεηο 2014
έσο 2017) φπσο ηζρχεη θαη εθδφζεθαλ Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο. Γηα ηε ρξήζε 2018 ε Δηαηξεία
έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ΝΔΙ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α Λ.
4174/2013. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα
ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2018, σζηφζν ε Γηνίθεζε
δελ αλακέλεη νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο απηήο θαηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ειέγρνπ.
Θαη’ εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ: α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994 (αλέιεγθηεο
ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2859/2000 (αλέιεγθηεο ππνζέζεηο
Φ.Ξ.Α. θαη γ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο), ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2012 έρεη
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παξαγξαθεί κέρξη ηελ 31/12/2018, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ή εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνπλ
κεγαιχηεξε πξνζεζκία παξαγξαθήο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.
Ξέξαλ απηψλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ,
ειιείςεη πθηζηακέλεο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ πεξί Ρειψλ Σαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή
αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 249 ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα εηθνζαεηή παξαγξαθή.
Πχκθσλα κε ηε ΞΝΙ.1006/05.01.2016 δελ εμαηξνχληαη απφ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ
ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο
επηθπιάμεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ππλεπψο νη θνξνινγηθέο αξρέο είλαη δπλαηφλ λα
επαλέιζνπλ θαη λα δηελεξγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θνξνινγηθφ έιεγρν. Ωζηφζν εθηηκάηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηέηνηνπο κειινληηθνχο ειέγρνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, αλ ηειηθά
πξαγκαηνπνηεζνχλ, δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
21. Ππλδεδεκέλα κέξε
Ξσιήζεηο

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

1.1.2018 έσο
31.12.2018
191.147
191.147

1.1.2017 έσο
31.12.2017
122.261
122.261

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

64.833
64.833

61.886
61.886

1.1.2018 έσο
31.12.2018
19.210
19.210

1.1.2017 έσο
31.12.2017
11.958
11.958

Ινηπά Έμνδα

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

πνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

1.1.2018 έσο
31.12.2018
626.456
626.456

1.1.2017 έσο
31.12.2017
1.389.413
1.389.413

1.1.2018 έσο
31.12.2018

1.1.2017 έσο
31.12.2017

1.100.539

852.123

72.579
1.173.118

71.436
923.559

Ξαξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε

Κηζζνί, ακνηβέο κειψλ ΓΠ θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο
εξγαζηαθέο παξνρέο
Γεζκεχζεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
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22. Ξξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηάζεζε
ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ σο αθνινχζσο:

31.12.2018
Έθηαθην Απνζεκαηηθφ
πφινηπν θεξδψλ εηο λένλ

1.000.000
801.188
1.801.188

23. Θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
Πηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.
24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ
Γελ έρνπλ πξνθχςεη άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηα νπνία
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Αηγάιεσ, 10 Ηνπιίνπ 2019

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
& ΑΝΑΠΛ. ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΛΔΝΖ ΕΤΜΑΡΗΓΖ
ΑΣ: ΑΔ 063872

ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΤΜΑΡΗΓΖ
ΑΣ:  739410

ΜΑΡΗΑ ΕΤΜΑΡΗΓΖ
ΑΣ: ΑΝ 177405

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ

Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΛΗΘΝΙΑΘΝΞΝΙΝ ΓΖΚΖΡΟΑ

ΚΑΪΓΗΩΡΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ

ΑΡ:Σ 722621

ΑΡ : ΑΚ 540648
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΡΖΠ " ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.Δ.Β.Δ.Δ."
ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ

Θχξηνη Κέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο εθζέζνπκε ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 01/01/2018-31/12/2018 θαη λα ππνβάιινπκε
γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018 (1/1/2018-31/12/2018), θαη λα ζαο εθζέζνπκε ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε πξνβιεπφκελε απφ
ην Γ.Π. πνξεία , ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.
Πεκαληηθά Γεγνλόηα
Ζ ρξήζε 2018 απνηέιεζε ηελ ηέηαξηε νηθνλνκηθή ρξήζε εθαξκνγήο απφ ηελ Δηαηξεία ησλ Διιεληθψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΔΙΞ).
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο
απμήζεθε θαηά 21,49% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη είρε Θαζαξά Θέξδε ρξήζεσο πξν
Φφξσλ Δπξψ 2.654.821 (αχμεζε 47,53% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2017).
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Ζ αχμεζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη αθελφο ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ
Διιάδα θαη αθεηέξνπ ζηηο ζπλερείο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζε θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ , γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο
ησλ απνζεκάησλ . Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηελ αλσηέξσ ζπλζήθε ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ηεο εηαηξείαο πνπ επηηεχρζεθε ην 2018 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο.
Ζ εηαηξεία γηα άιιε κία ρξήζε θαηάθεξε λα έρεη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο κε αχμεζε ησλ Θαζαξψλ
Θεξδψλ πξν Φφξσλ πνπ νθείιεηαη ζηνπο εχζηνρνπο επηρεηξεκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο θαη ζηελ
νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο επηρείξεζεο.

Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2018 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2018 αλέξρνληαη ζε πνζφ Δπξψ 9.314.101 έλαληη Δπξψ 7.512.913 ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεσο .
Ρα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2018 έρνπλ σο εμήο:
ΔΡΑΗΟΗΑ

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

Γ (%)

Θχθινο Δξγαζηψλ

22.676.290

18.665.752

21,49%

Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA)

3.180.048

2.236.970

42,16%

Θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ

2.877.604

2.012.383

42,99%

Θέξδε πξν θφξσλ

2.654.821

1.799.571

47,53%

Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο

1.801.188

1.147.327

56,99%

14,02%

11,98%

17,02%

Ξεξηζψξην EBITDA
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Αθνινπζνχλ νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξίαο ψζηε λα παξέρνπλ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε
γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε :

Γ ΔΗ ΘΡ ΔΠ
Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

52,09%

55,70%

Κε Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ

47,91%

44,30%

Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη πάγην ελεξγεηηθφ.

Ίδηα θεθάιαηα/Πχλνιν ππνρξεψζεσλ

112,06%

99,59%

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ/Πχλνιν παζεηηθνχ

48,45%

51,40%

Ίδηα θεθάιαηα/Πχλνιν παζεηηθνχ

51,55%

48,60%

107,59%

109,72%

Ν παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.

Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο.

Ίδηα θεθάιαηα/Κε Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ελεξγεηηθφ

Ν δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Θεθάιαηα.

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

198,96%

133,33%

49,74%

25,00%

Ν αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο.

Θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο/Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

Ν δείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ απφ ην πιεφλαζκα
δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ)

Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο/Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ

31,07%

28,61%

Ν δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ ζρέζε ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ
εηαηξεία , ψζηε λα εθηηκεζεί ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο.
Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

Θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πξν θφξσλ

11,71%

9,64%

Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ/Ίδηα θεθάιαηα

28,50%

23,95%

Ν αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.

Κηθηά απνηειέζκαηα/Ξσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ

34,25%

33,60%

Ν αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.
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1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (Πχλνιν πνρξεψζεσλ πξνο
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ)

0,89

1,00

Γείθηεο Θάιπςεο Ρφθσλ (ΔΒΗΡDA πξνο Σξεσζηηθνί Ρφθνη)

13,37

10,39

Γείθηεο Ππλνιηθφο Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο (κείνλ Γηαζέζηκα)
πξνο Θχθιν Δξγαζηψλ

0,17

0,10

Γη α ρε ί ξη ζ ε ρ ξε κ αη ν νη θν λ νκ ηθ ώλ θ ηλ δύ λ σλ
Νη β α ζη θ νί ρξ ε καη ν νη θ νλ ν κη θν ί θί λ δπ λ νη θ αη νη αλ ηί ζη νη ρεο ελ έξ γε η εο α λη ηκε ηψ πη ζ ήο η ν π ο
απφ η ε λ ε ηα ηξεί α εί λα η νη πα ξα θά ησ :

Θίλδπλνο
Ξηζησηηθφο
Θίλδπλνο
(Θίλδπλνο
επηζθάιεηαο
πειαηψλ)

Ξξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο
 Ζ εηαηξεία αμηνινγεί δηαξθψο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο
θαζψο θαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα πίζησζεο
 Ζ εηαηξεία πξνζπαζεί κε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ λα πεξηνξίδεη
ηνπο θηλδχλνπο.

2.

Θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο

Ζ εηαηξεία κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ εμαζθαιίδεη ηα αλαγθαία
πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο.

3.

Ππλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο

Ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη ζε δνιάξην Ακεξηθήο, ν
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο φκσο δελ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ε εηαηξεία πξνβαίλεη
ζε πξνεμφθιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ηηκνινγίσλ ζε Μ/Λ. Ξαξάιιεια ε
εηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο. Δπίζεο ε εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ δνιαξίσλ κε ζεκαληηθφ ππφινηπν ην νπνίν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο
εηαηξείαο γηα ηελ επφκελε ρξήζε. Δπηπιένλ ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε ππνγξαθή
ζπκβνιαίσλ πξνζεζκηαθήο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ ε κέζε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ λα θπκαίλεηαη ζε ρακειά
επίπεδα.

4.

Απμνκείσζε ηηκψλ
εκπνξεπκάησλ

Ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ πψιεζεο δελ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην ξπζκφ
κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο απφ ηελ απμνκείσζε
ησλ ηηκψλ λα κελ είλαη ζεκαληηθφο.
Δπηπιένλ ε εηαηξεία κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο
ηεο θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ηηο αλνδηθέο ή
θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο αγνξάο θαη λα πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ηελ ηηκνινγηαθή
ηεο πνιηηηθή.

1.

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Πηφρνο ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
εηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο
κεηφρνπο ηηκνινγψληαο ηηο ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην θφζηνο θαη θξνληίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε.
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Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα
πεηχρεη ηελ επηζπκεηή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην κέξηζκα, λα πξνβεί ζε
επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο.
Δξγαζηαθά Εεηήκαηα
Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζνβαξά εξγαζηαθά δεηήκαηα. Ξαξφια απηά ε εηαηξεία εθαξκφδεη πνιηηηθή κε
δηαθξίζεσλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο, εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, κεηνλεθηηθφηεηαο ή
ηπρφλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο είλαη απφιπηα ζεβαζηά
θαη δηαζθαιηζκέλα φπσο θαη ζεβαζηή είλαη θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία απηψλ.
Ζ εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ππνζηεξίδεη ηελ επηκφξθσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ εμσηεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ.
Δπίζεο ε εηαηξεία δίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα
απηφ θαη εθαξκφδεη πνιχ απζηεξά κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο ηνπ
ηερληθνχ αζθαιείαο επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ.
Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2018 ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζέζπηζε έλαλ
Θψδηθα Γενληνινγίαο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηξία ζεκαληηθά κέξε α) ηελ πνιηηηθή Απνξξήηνπ θαη
Αζθάιεηαο γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα, β) ηελ πνιηηηθή Δρεκχζεηαο – Δκπηζηεπηηθφηεηαο θαη Κε Αληαγσληζκνχ θαη γ) ηελ πνιηηηθή
Δπαγγεικαηηθήο Ζζηθήο - Ππκπεξηθνξάο. Ν ελ ιφγσ Θψδηθα Γενληνινγίαο κνηξάζηεθε ζε θάζε εξγαδφκελν ηεο
εηαηξείαο θαη θαηά πάγηα ηαθηηθή παξαδίδεηαη ζε θάζε λέν εξγαδφκελν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο.
Ρέινο θαηά ηελ θιεηφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε εηαηξεία αχμεζε θαηά 21% ην κφληκα απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ ηεο απνξξνθψληαο αλέξγνπο ειηθίαο 25-55 εηψλ ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ηφζν ζηελ
θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ φζν θαη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή
ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη .
Ξεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα
Ζ εηαηξεία έρνληαο πάληα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ζεσξψληαο φηη απηφ
είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πξνζπαζεί λα είλαη θνληά ζηηο επξσπατθέο εμειίμεηο φζν
αθνξά ηελ παξάλνκε πινηνκία , πηνζεηψληαο ηνλ Δπξσπατθφο Θαλνληζκφο Μπιείαο «ζρέδην FLEGT».
Ρν 2003 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αληαπνθξηλφκελε ζηελ παγθφζκηα αλεζπρία γηα ηελ παξάλνκε πινηνκία θαη
ηελ απνδάζσζε , πηνζέηεζε ην «Πρέδην Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δπηβνιή ηεο Γαζηθήο
Λνκνζεζίαο ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ην Δκπφξην» ή αιιηψο «Πρέδην FLEGT» . Πχκθσλα κε ην ζχζηεκα αδεηψλ
flegt , ζρεδφλ φια ηα πξντφληα μπιείαο (απαιιάζζνληαη ηα πξντφληα απφ κπακπνχ & θαιάκη rattan ) πνπ
εηζάγνληαη απφ Ρξίηεο Σψξεο πξνο ηελ Δπξψπε ζε νπνηνδήπνηε ηεισλεηαθφ ζεκείν ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,
ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ άδεηα flegt εθδηδφκελε απφ ηελ ρψξα εμαγσγήο κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη ηα
εμαγφκελα αγαζά έρνπλ παξαρζεί απφ εγρψξηα μπιεία πνπ πινηνκήζεθε λφκηκα ή απφ μπιεία πνπ εηζήρζε
λφκηκα ζηελ ρψξα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία . Γηαθνξεηηθά, απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή ζηελ
Δπξψπε πξντφλησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα flegt. Κέρξη ζήκεξα ε ρψξα πνπ έρνπλ ζπλάςεη
ζπκθσλία θαη ηζρχεη ν θαλνληζκφο flegt είλαη ε Ηλδνλεζία ελψ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ε Καιαηζία θαη
ην Βηεηλάκ απφ φπνπ ε εηαξεία πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εηζαγσγψλ ηεο . Κφιηο ππνγξαθεί ε
ζπκθσλία , πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα δεηάεη ηελ
παξαπάλσ άδεηα. (ελνπ.θεηκ.θαλνλ.2173/2005 & 657/2014)
Ξεξαηηέξσ ζεζπίζηεθαλ νη ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο (νη εηζαγσγείο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε)
ήηνη νη θαλνληζκνί 995/2010 & 607/2012 ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο
«Ππζηήκαηνο Γένπζαο Δπηκέιεηαο» . Ξξφθεηηαη γηα έλαλ θάθειν ηεθκεξίσζεο γηα θάζε πξψηε θνξά εηζαγσγήο
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πξντφλησλ μπιείαο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε πιεξνθνξίεο φπσο α) πεξηγξαθή εηδψλ κε εκπνξηθή
, θνηλή θαη επηζηεκνληθή νλνκαζία μχινπ , β) ρψξα πινηφκεζεο (πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο , άδεηα & πνζφηεηα
πινηφκεζεο ) γ) πιήξε ζηνηρεία πξνκεζεπηή εθκεηάιιεπζεο απφ φπνπ πξνκεζεχηεθε ν πξνκεζεπηήο ηεο
εηαηξείαο ηελ μπιεία ηνπ θαη έγγξαθα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο ελ ιφγσ μπιείαο.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ζήκεξα φπσο γηα φιε ηελ Δπξψπε έηζη θαη ζηελ Διιάδα. Όξγαλν ειέγρνπ γηα ηελ
νξζή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαλνληζκψλ γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή είλαη ε Γηεχζπλζε Γαζψλ Γπηηθήο Αηηηθήο ,
αξκφδηα επηηξνπή θάλεη αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο θαη αλαδεηά ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Ξεξηθεξεηαθφ
Κεηξψν Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο θαη Δκπφξσλ , ελψ παξάιιεια εμεηάδεη αλ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα δένπζαο
επηκέιεηαο . Πηελ αξρή γίλνληαη ζπζηάζεηο , σζηφζν βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ πξνβιέπνληαη α)πξφζηηκα
αλάινγα κε ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή , ηελ αμία ηεο μπιείαο θ.α β)θαηάζρεζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη
γ) άκεζε αλαζηνιή αδείαο άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξζ.19 θαλνλ.995/2010). Ζ εηαηξεία καο
ζπκκνξθνχκελε ζηνλ αλσηέξσ θαλνληζκφ ζπιιέγεη ζπζηεκαηηθά φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ
ηεθκεξίσζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ μπιείαο απφ Ρξίηεο Σψξεο.
Ρέινο ζχκθσλα κε ηελ Θ..Α.134627/5835/23-12/2015 φινη νη εηζαγσγείο μπιείαο ή πξντφλησλ μπιείαο απφ
Ρξίηεο Σψξεο πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζην «Ξεξηθεξεηαθφ Κεηξψν Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο» ελψ νη έκπνξνη
(κεηαπσιεηέο) μπιείαο & πξντφλησλ μπιείαο ζην «Ξεξηθεξεηαθφ Κεηξψν Δκπφξσλ». Ζ εηαηξεία
ζπκκνξθψζεθε ζηελ Δπξσπατθή νδεγία θαη έπεηηα απφ ηελ ζρεηηθή εγγξαθή ηεο ζηα κεηξψα έιαβε ηα
αθφινπζα Κεηξψν Δκπφξσλ Μπιείαο: GR TR RA WAT 00670 , Κεηξψν Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο Μπιείαο :
GR OP RA WAT 00077
Ξαξάιιεια ζεψξεζε ην «Βηβιίν Απνγξαθήο ηεο Μπιείαο θαη ησλ Ξξντφλησλ Μπιείαο» απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηελ νδεγία 153050/732/9-2-2017 θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
ππ’αξηζκ.πξση.159383/3593/2017 απφθαζεο ηεο Θεληξηθήο Αξκφδηαο Αξρήο Θαλνληζκνχ Μπιείαο.

Αθίλεηα
Ζ εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηα εμήο ηδηφθηεηα αθίλεηα:


Νηθφπεδν η.κ. 1.038,90 εμ’ αδηαηξέηνπ επί ηεο νδνχ Ηεξάο νδνχ 168 ζην Αηγάιεσ



Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλσηέξσ δηεχζπλζεο η.κ 916,15 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εθζεζηαθφ
ρψξν θαη γξαθεία ηεο εηαηξείαο



Νηθφπεδν η.κ. 10.837,85 επί ηεο νδνχ Αγίαο Ξαξαζθεπήο 14 ζηελ

Διεπζίλα φπσο δηακνξθψζεθε

ζχκθσλα κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο α.π.8875/575/05-02-2016 Δπηρ/θφ Ξάξθν Βακβαθηάο Διεπζίλαο


Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλσηέξσ δηεχζπλζεο η.κ 7.587,15 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο



Νηθφπεδν η.κ. 1.013,00 επί ηεο νδνχ Γηαλληηζψλ 12 ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο



Νηθφπεδν η.κ. 2.240,00 επί ηεο νδνχ Θαιιηξξφεο 25 ζηελ Δθάιε



Νηθφπεδν η.κ. 742,86 επί αγξνηηθήο νδνχ ζηε Θέζε Φάθα ζηνλ Αζπξφππξγν



Νηθφπεδν η.κ. 1.276,10 επί αγξνηηθήο νδνχ ζηε Θέζε Ξεγαδάθηα ζηνλ Αζπξφππξγν



Νηθφπεδν η.κ. 13.245,24 επί αγξνηηθήο νδνχ ζηε Θέζε Φάθα ζηνλ Αζπξφππξγν



Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλσηέξσ δηεχζπλζεο η.κ 3.800,55 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)
Θα η ερ όκ ε λ α ρ ξε ό γ ξα θ α
Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ απφ 20 Γεθεκβξίνπ 2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αγφξαζε 5.000
νλνκαζηηθέο κεηνρέο ησλ 10€ ε κία ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο «ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΔΙΔΠΗΛΑΠ
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΊΑ» κε αξηζκφ Γ.ΔΚ.Ζ 129576607000 έπεηηα απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ
πηζηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.πξση.1148793/2018 απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Δκπ.Βηνκ.Δπηκ.Ξεηξαηψο .
Απφ ηελ ελ ιφγσ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Κ.Θ. ηεο εηαηξείαο «ΔΞΗΣΔΗ.ΞΑ ΑΔ» αλέξρεηαη ζε επξψ
1.051.800,00 δηαηξεκέλν ζε 105.180 νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 10€ ε κία θαη ε εηαηξεία «ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ.
WOOD WELL ΑΔΒΔΔ» θαηέρεη ην 4,7538% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο.
 πνθ α η α ζ ηή κα η α η ε ο ε η αη ξ εί αο
Ζ εηαηξεία έρεη ππνθαηάζηεκα ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ζηε ζέζε Φάθα θαη ζηελ Διεπζίλα επί ηεο νδνχ
Αγίαο Ξαξαζθεπήο 14.
Γ ξ α ζη ε ξη ό ηε η α ζη ν λ η ν κ έ α ε ξ επ λ ώλ θ αη αλ άπ ηπμ εο
Ζ εηαηξεία εμ’ αληηθεηκέλνπ δελ έρεη νξγαλσκέλν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Γε γ νλ ό η α κ ε ηά ηε λ ε κ εξ ν κε λί α ην π η ζ νι ν γη ζ κν ύ
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηνλ ηζνινγηζκφ.
Ξ ξ νβ ι επ όκ ε λε π ν ξ εί α
Θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν ήδε έρνπλ δξνκνινγεζεί πξνζπάζεηεο, γηα αθφκε κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εθηηκά φηη ε ρξήζε 2019,
ιφγσ ηνπ ζπλερνχο βειηησκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ θαηά ηελ θιεηνκέλε ρξήζε ε εηαηξεία ζα θπκαλζεί ζηα ίδηα επίπεδα πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο κε
ηελ ρξήζε 2018 κε ζηφρν ηελ αθνκνίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ απνδφζεψλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ
ιεθζεί δξαζηηθά κέηξα γηα ηε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πσιήζεσλ ζε φζν ην
δπλαηφ πςειφ επίπεδν θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο αλακέλεηαη κεγηζηνπνίεζε
ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο. Ξιένλ ησλ αλσηέξσ γίλνληαη επηζηακέλεο πξνζπάζεηεο γηα κεγαιχηεξε
αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κέζσ ηεο αλεχξεζεο λέσλ πειαηψλ γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ζπλερή
απμεηηθή πνξεία ησλ εμαγσγψλ ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ρα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ καο, πξνδηθάδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επφκελεο ρξήζεο ζην ίδην επίπεδν κε
ηε ρξήζε 2018.
Αηγάιεσ, 10 Ηνπιίνπ 2019

Κεηά ηηκήο,
H ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π

ΔΙΔΛΖ ΕΚΑΟΗΓΖ
ΑΡ : ΑΔ 063872
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