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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. 
ΕΠΙ ΤΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

       

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από 
τα άρθρα 150-154 του Νόμου 4548/2018, και των σχετικών αποφάσεων του Καταστατικού της 
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 
και 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Η Εταιρεία συνέταξε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

1. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας  
 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7,4 εκ το 2019 έναντι Ευρώ 7,2 εκ το 2018. 
Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 12,25% του όγκου πωλήσεων υπηρεσιών 
κατεργασίας προς την μητρική εταιρεία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Οι ζημιές προ φόρων 
αποτελεσμάτων αυξήθηκαν σε Ευρώ 123 χιλ. το 2019 έναντι Ευρώ 49 χιλ. το 2018. Τα 
αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 27 χιλ. το 2019 έναντι κερδών 
Ευρώ 70 χιλ. του 2018, που προέκυψαν κυρίως από την αλλαγή των φορολογικών 
συντελεστών. 
 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

  31/12/2019 31/12/2018 Μεταβολή 

Όγκος Κατεργασίας (σε τόνους) 44.418 39.571 12,25% 

Πωλήσεις (σε ευρώ) 7.382.502 7.218.091 2,28% 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (Ε.Β.Ι.D.T.A) 

1.090.751 1.072.437 1,71% 

Ποσοστό επί πωλήσεων 14,77% 14,85%  

Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) (σε ευρώ) (119.496) (46.848) 155,07% 

Ποσοστό επί πωλήσεων (1,62%) (0,65%)  

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (σε ευρώ) (123.068) (49.264) 149,81% 

Ποσοστό επί πωλήσεων (1,67%) (0,68%)  

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (σε ευρώ) (27.178) 70.012 (138,82%) 

Ποσοστό επί πωλήσεων (0,37%) 0,97%  

 
Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας με βασικούς αριθμοδείκτες των οικονομικών μεγεθών της 
Εταιρείας: 
 

  12Μ 2019 12Μ 2018 
Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (Μεικτά Κέρδη / Πωλήσεις) 1,87% 2,03% 
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις) (0,37%) 0,97% 
Δανειακής Επιβάρυνσης (Υποχρεώσεις/ Ίδια κεφάλαια) 0,22 0,34 
Ρευστότητας (Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 1,00 0,90 
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) (0,27%) 0,70% 
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Αποθέματα / Κ.Π.) x 360 ημέρες 16 18 
Ταχύτητα Εισπράξεων Απαιτήσεων (Εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις) x 360 ημέρες 20 67 
Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων (Προμηθευτές / Κ.Π.) x 360 ημέρες 44 97 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας. Αντικείμενο 
δραστηριότητας είναι η επεξεργασία και ανακύκλωση μετάλλων και πιο συγκεκριμένα η 
παραγωγή μπιγιετών αλουμινίου για διέλαση και πλακών αλουμινίου για έλαση, καθώς και η 
διαδικασία επεξεργασίας – διαχωρισμού σκραπ αλουμινίου. Η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα 
υποκαταστήματα. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Το ενεργητικό της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε Ευρώ 12,06 εκ. (2018: Ευρώ 
13,31 εκ.) σημειώνοντας μείωση κατά 9,39% σε σχέση με το 2018. Η μεταβολή οφείλεται 
κυρίως στην μείωση των βραχυπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων από την μητρική εταιρεία 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν κατά €160 
χιλ. σε σχέση με το 2018 κυρίως λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης που προέκυψε από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν Ευρώ 1,11 εκ. το 2019 έναντι Ευρώ 2,16 εκ. το 2018 
μειωμένες κατά Ευρώ 1,05 εκ. λόγω των μειωμένων υποχρεώσεων σε προμηθευτές που 
παρέμειναν ανεξόφλητες στο τέλος της χρήσης. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 10 εκ. το 
2019 χωρίς να σημειώνουν σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με το 2018. 
 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώνονται σε Ευρώ 764 χιλ. 
(2018: Ευρώ 1,27 εκ.) και οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο τέλος της χρήσης 
του 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 700 χιλ. (2018: Ευρώ 1,43 εκ).  
 

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 2019 

 

i) Προοπτικές 
  

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να μπορεί να υποστηρίζει αλλαγές στο μείγμα των προϊόντων της 
ανάλογα με τα κενά που θα παρουσιάζονται στη ζήτηση. Η παραπάνω πρακτική έχει στόχο το 
εργοστάσιο να λειτουργεί στο σύνολο των παραγωγικών του δυνατοτήτων βελτιστοποιώντας 
την κερδοφορία του. Επομένως έχει προβλεφθεί όταν θα υπάρχει μείωση της ζήτησης για 
μπιγιέτες που προορίζονται για τον κατασκευαστικό κλάδο, να παράγονται εναλλακτικά 
πλάκες που προορίζονται για την βιομηχανία έλασης σε εναλλακτικές χρήσεις (πχ 
αυτοκινητοβιομηχανία). Έμπρακτη  απόδειξη της ευελιξίας είναι η μεγάλη στροφή που έχει 
κάνει η Εταιρεία τον τελευταίο χρόνο σε παραγωγή μπιγιετών  που απευθύνονται στην 
αυτοκινητοβιομηχανία.  

Το 2019 πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση νέας θέσης φόρτωσης μπιγιετών για τον φούρνο 
ομογενοποίησης τύπου batch με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της ομογενοποίησης 
του εργοστασίου. Επίσης αγοράστηκε νέο περονοφόρο όχημα πλάγιας μετατόπισης με 
ασφαλέστερη διακίνηση των μπιγιετών εντός του εργοστασίου. 

Το 2020 θα γίνει διαμόρφωση νέου κόμβου εισόδου εντός του εργοστασίου με στόχο την 
ασφαλέστερη είσοδο πεζών και οχημάτων και θα κατασκευαστεί νέο κτίριο για την 
εγκατάσταση φούρνου τήξεως αλουμινίου τύπου απολακοποιητή και η επένδυση θα 
ολοκληρωθεί το 2021. 

Στόχος της επένδυσης είναι η δυνατότητα παραγωγής μπιγιετών με αυξημένη ανάλωση scrap 
από την αγορά. 

Ο καλύτερος έλεγχος και η μείωση του λειτουργικού κόστους στηρίζουν τη συνέχιση της 
πρακτικής λειτουργίας του χυτηρίου σε 4 βάρδιες. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται πλήρης 
εκμετάλλευση του εξοπλισμού καθώς θα μειώνονται επίσης και οι νεκροί χρόνοι στην 
παραγωγή. 
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Υπευθυνότητα για τους εργαζόμενους 
Επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη συνεχή 
εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Επιπρόσθετα, η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την 
παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
Εταιρείας μας.  
 

ii) Περιβάλλον-Ασφάλεια και Υγιεινή 
 

Η Εταιρεία φροντίζει η επιχειρηματική της ανάπτυξη να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και 
να λειτουργεί με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρείας αναφορικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζόμενων. 
Αποδεικνύοντας εμπράκτως τη δέσμευσή της στον τομέα αυτό με συνέπεια υλοποιούνται οι 
παρακάτω ενέργειες : 
 

I. Συνεχής  εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα, Υγιεινής, Ασφάλειας, Ποιότητας και 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της μητρικής Εταιρείας 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 

II. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στα προϊόντα που παράγει η Εταιρεία διενεργώντας 
αδιάλειπτους  ελέγχους. 

III. Εντατικοί έλεγχοι και  συμμόρφωση με του ευρωπαϊκούς και εσωτερικούς 
κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. 

IV. Εντατικοποίηση των Ελέγχων Ασφάλειας & Υγείας (audits) και της καταγραφής 
ατυχημάτων. 

V. Αναβάθμιση Συστημάτων Πυρασφάλειας. 
VI. Υλοποίηση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος σε έργα και μέσα προστασίας με 

σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και τη συνεχή βελτίωση συναφών δεικτών. 
 

Βασικός στόχος λοιπόν και φέτος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους , η βελτίωση και ο 
έλεγχος της ποιότητας τα οποία αποτελούν βασικούς συντελεστές δημιουργίας  κερδοφορίας. 
 

iii) Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 
 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα θεωρούνται ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος της αγοράς. Κίνδυνος της αγοράς θεωρείται  
ο κίνδυνος συναλλάγματος, επιτοκίου και ο κίνδυνος τιμών. 

α)  Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος όπου το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να 
εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει.  

Δεδομένου ότι οι συναλλαγές της Εταιρείας αφορούν κυρίως τη μητρική και τις θυγατρικές 
εταιρίες της VIOHALCO SA/NV περιορίζεται σημαντικά αυτής της μορφής ο κίνδυνος. 

β) Κίνδυνος αγοράς 

Οι τοποθετήσεις της Εταιρείας σε στοιχεία του ενεργητικού με χαμηλή επικινδυνότητα 
περιορίζουν αυτή τη μορφή του κινδύνου. Ο κίνδυνος μεταβολών των τιμών πρώτων υλών δεν 
υφίσταται, δεδομένου ότι η Εταιρεία κατεργάζεται πρώτη ύλη τρίτων.   

γ) Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 
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Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση του χρονικού 
συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για 
την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 

Η συμβατική ληκτότητα του συνόλου των Απαιτήσεων και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας 
είναι μικρότερη του ενός έτους. 

δ) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις αγορές που πραγματοποιεί σε 
νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών της Εταιρείας, το οποίο είναι κυρίως 
το ευρώ. Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το 
Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, και η Στερλίνα. 

Διαχρονικά η Εταιρεία δεν προχωράει σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου καθώς 
η έκθεσή της είναι σχεδόν μηδενική. Όταν κριθεί απαραίτητο, σε περίπτωση που η έκθεση της 
στο συναλλαγματικό κίνδυνο καταστεί σημαντική τότε είναι σε θέση να συνάψει προθεσμιακά 
συμβόλαια συναλλάγματος (forwards) με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία λήγουν κατά 
κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 

ε) Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Ελλάδα 

Στα πλαίσια της προαναφερθείσας ανάλυσης, η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις τυχόν 
επιπτώσεις  που μπορεί να υπάρξουν στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω 
της παρούσας μακροοικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με το σύνολο του κύκλου 
εργασιών για το 2020 να απευθύνεται στην Μητρική Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που 
είναι έντονα εξαγωγική και με ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, τυχόν αρνητικές εξελίξεις 
στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. 
Όσον αφορά την παραγωγική δυνατότητα των μονάδων δεν αναμένονται προβλήματα 
δεδομένου ότι οι εισαγωγές υλών και υλικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή, 
είναι περιορισμένες.  

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 
 

1. To ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020 έχει δημιουργήσει ένα 
μεγάλο κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά χωρίς να 
μπορούν γίνουν ακριβείς προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει 
στο μέλλον.  
 
Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει με συνέπεια τους κινδύνους της πανδημίας COVID-19, 
και έχει εφαρμόσει δραστικά μέτρα με σκοπό την μείωση της εξάπλωσής της και την 
προστασία του προσωπικού της, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 
 αναδιάρθρωση βαρδιών, εργασία εξ’ αποστάσεως στις περιπτώσεις όπου δύναται να 

εφαρμοστεί,  
 θερμομετρήσεις στις εισόδους του εργοστασίου,  
 συχνή χρήση απολυμαντικών επιφανειών,  
 συναντήσεις τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις,  
 χρήση επιπλέον λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού για την αποφυγή συνωστισμού 
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Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2020, η πανδημία COVID-19 δεν έχει επηρεάσει ουσιωδώς 
την διεξαγωγή της παραγωγικής λειτουργίας και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της 
Εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υπηρεσιών κατεργασίας προς την μητρική 
εταιρεία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό χωρίς να 
σημειώνονται διακοπές στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι επενδύσεις 
επί των ενσωμάτων παγίων γίνονται σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της 
Εταιρείας, και αφορούν συνεχείς βελτιώσεις και προσθήκες σε νέο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν μεταβολές στα πιστωτικά όρια των πελατών και των 
προμηθευτών, καθώς και εκταμιεύσεις νέων δανείων. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι 
θετικές ταμειακές ροές στις λειτουργικές δραστηριότητες καλύπτουν μέχρι στιγμής με 
επάρκεια τις ανάγκες ρευστότητας. 

 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η παραγωγική δραστηριότητα θα 
συνεχιστούν στο απώτερο μέλλον μέσα από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19, κυρίως λόγω της ισχυρής συνεργατικότητά της με την μητρική εταιρεία, 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και της ανθεκτικής επιχειρηματικής της δομής.  

 
2. Την 1η Ιουλίου 2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια δύο χιλιάδες τριακόσια 
τριάντα έξι (2.002.336) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την αύξηση της 
ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δεκαέξι (16) ευρώ. Μετά την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.505.256 
ευρώ διαιρούμενο σε 125.146 ονομαστικές μετοχές των 36 ευρώ εκάστης. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα από την λήξη της κλειόμενης χρήσης του 
2019 που να επηρεάζουν σημαντικά την Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.   
 

 
Αθήνα,  5 Ιουνίου 2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 Ν. 4548/2018.  
 

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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών 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. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών 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 
χρηματοοικονομικές 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 το Ν. 4548/2018.  
 
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 31/12/2019 αντιστοιχούν 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

        
● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  
 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για 
την ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές 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 αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται 
με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 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 
χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικών 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 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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. 

 

Άλλο Θέμα 

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 
εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 26η Ιουνίου 2019 επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

 

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, 10 Αυγούστου 2020 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Πράιςγουτερχαους Κούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268 
15232 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

                                                                                             
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος 

                                                                                                    ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Το μέλος Δ.Σ Ο Οικονομικός Διευθυντής 
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Ι. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

Ποσά σε Ευρώ σημ. 31/12/2019 31/12/2018 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό    
Οικόπεδα, κτίρια και λοιπός εξοπλισμός 4 10.809.041 11.294.722 
Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων 5 61.131 - 
Άυλα πάγια 6 989 5.478 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 81.437 81.437 
Σύνολο   10.952.598 11.381.637 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 7 329.113 360.732 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 8 676.130 1.517.404 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 102.876 56.510 
Σύνολο  1.108.119 1.934.646 
Σύνολο ενεργητικού  12.060.717 13.316.283 
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 10 2.502.920 2.502.920 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10 30.988 30.988 
Αποθεματικά 11 50.835 50.835 
Κέρδη εις  νέον  7.321.350 7.363.427 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.906.093 9.948.169 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις Μισθώσεων 5 44.127 - 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 18 232.823 203.635 
Επιχορηγήσεις 13 4.682 6.652 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 15 762.037 993.277 
Σύνολο   1.043.669 1.203.564 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις Μισθώσεων 5 17.585 - 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.093.370 2.111.569 
Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 15 - 52.981 
Σύνολο   1.110.955 2.164.550 
Σύνολο υποχρεώσεων  2.154.624 3.368.114 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  12.060.717 13.316.283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την μέθοδο μετάβασης, τα 
συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν επαναδιατυπωθεί (Σημείωση 5). 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΙΙ. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου    
Ποσά σε Ευρώ σημ. 2019 2018 
    
Πωλήσεις 19 7.382.502 7.218.091 
Κόστος πωληθέντων 14 (7.244.157) (7.071.227) 
Μεικτό κέρδος / (ζημιά)  138.345 146.864 
Λοιπά έσοδα 20 277.350 293.346 
Έξοδα διοίκησης 14 (263.239) (217.652) 
Λοιπά  έξοδα  20 (271.952) (269.406) 
Λειτουργικά αποτελέσματα  (119.496) (46.848) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 16 1.173 838 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  16 (4.745) (3.254) 

Κέρδος / (Ζημιά) χρήσης προ φόρου εισοδήματος  (123.068) (49.264) 
Φόρος εισοδήματος 15 95.890 119.276 
Κέρδος / (Ζημιά) χρήσης  (27.178) 70.012 
    
Λοιπά συνολικά εισοδήματα   
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν αναμένεται να μεταφερθούν 
στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους: 

 
  

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 18 (19.603) 1.239 
Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος 15 4.704 (304) 
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος χρήσης μετά από φόρους  (14.899) 935 
Συνολικό εισόδημα για την χρήση  (42.077) 70.941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την μέθοδο μετάβασης, τα 
συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν επαναδιατυπωθεί (Σημείωση 5). 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΙΙΙ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Ποσά σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
και υπέρ 
το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
 (σημ. 10) (σημ. 11)   
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 2.533.908 50.835 7.292.480 9.877.223 
Κέρδος χρήσης - - 70.012 70.012 
Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - 935 935 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 2.533.908 50.835 7.363.427 9.948.170 
     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 2.533.908 50.835 7.363.427 9.948.170 
Ζημία χρήσης - - (27.178) (27.178) 
Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - - (14.899) (14.899) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 2.533.908 50.835 7.321.350 9.906.093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την μέθοδο μετάβασης, τα 
συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν επαναδιατυπωθεί (Σημείωση 5). 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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IV Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου    
Ποσά σε Ευρώ σημ. 2019 2018 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδος / (ζημιά) προ φόρου εισοδήματος  (123.068) (49.263) 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  4 1.190.240 1.116.414 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 5 17.488 - 
Αποσβέσεις άυλων παγίων 6 4.489 4.840 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 13 (1.970) (1.970) 
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 20 (2.910) (4.182) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 16 (1.173) (838) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 16 4.745 3.254 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  31.619 141.827 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  841.274 (734.576) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (958.611) 786.385 
Λοιπές προβλέψεις  9.585 12.117 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 16 (4.745) (3.254) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (243.072) - 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  763.891 1.270.754 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 4 (704.559) (1.431.755) 
Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 20 2.910 4.184 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 16 1.173 838 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (700.476) (1.426.733) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 5 (17.049) - 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (17.049) - 
Καθαρή αύξηση /(μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  46.366 (155.979) 
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης  56.510 212.489 
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος  της χρήσης  102.876 56.510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την μέθοδο μετάβασης, τα 
συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν επαναδιατυπωθεί (Σημείωση 5). 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 
Η ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. (εφεξής η ‘’Εταιρεία’’) είναι μια εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, στην οδό Λ. 
Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β’ Κτίριο, Αθήνα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη χύτευση και 
παραγωγή μπιγιετών και πλακών αλουμινίου.  

Μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. Η Εταιρεία όπως και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
ανήκουν στη VIOHALCO SA/NV που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο EURONEXT του Βελγίου 
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η άμεση συμμετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στην ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 100%. Στοιχεία για την Εταιρεία και τις δραστηριότητες της, είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (www.elvalhalcor.com). Οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται κάτω από τον Όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Α.Ε. 

2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Σημείωση συμμόρφωσης 

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (εφεξής οι “χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις’’) αφορούν στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (“ΔΠΧΑ”) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας την 5η Ιουνίου 2020. 

2.2 Βάση επιμέτρησης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

2.3 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και 
το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. 

2.4 Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει 
εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζει την εφαρμογή λογιστικών αρχών, καθώς και των 
καταχωρημένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

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.  

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδη επίδραση στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες, 
περιγράφονται παρακάτω: 

(α) Φόρος Εισοδήματος (σημ. 15) 

Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και 
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που 
οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά 
που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών 
έλαβε χώρα. 

(β) Αποθέματα (σημ. 7) 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων στη μικρότερη τιμή 
μεταξύ κόστους κτήσης τους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η ρευστοποιήσιμη αξία μπορεί να 
διαφέρει σε σχέση με εκείνη που εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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2.4 Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

(γ) Απομείωση 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν 
επιμετρώνται σε εύλογες αξίες (γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός, άυλα πάγια στοιχεία), στη μικρότερη 
αξία μεταξύ της λογιστικής και ανακτήσιμης αξίας αυτών. Ειδικά για τα γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό, 
η Εταιρεία προβαίνει σε αξιολόγηση της ανακτησιμότητας τους με βάση την αξία χρήσεως (value in use) 
της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών («Cash Generating Unit») στην οποία εντάσσονται τα 
περιουσιακά αυτά στοιχεία. Η υπολογιζόμενη αξία χρήσεων βασίζεται σε πενταετές επιχειρησιακό 
σχέδιο που καταρτίζει η Διοίκηση και ως εκ τούτου είναι ευαίσθητη στην επαλήθευση ή μη προσδοκιών 
που αφορούν στην επίτευξη στόχων πωλήσεων, ποσοστών μικτού περιθωρίου, λειτουργικών 
αποτελεσμάτων, συντελεστών ανάπτυξης και προεξόφλησης των εκτιμώμενων ταμειακών ροών.  

3. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές 

Συγκεκριμένα τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων, τροποποιήσεων 
και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2019). Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και 
σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ότι μισθωτές και εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τις 
συναλλαγές που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός και 
αν το 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. Υπάρχουν προαιρετικές 
εξαιρέσεις για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στοιχείων μη σημαντικής αξίας. Η 
επίδραση του προτύπου στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας παρατίθεται αναλυτικά στην 
σημείωση 3.14. 

Τα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες που εκδόθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2019 δεν είχαν 
σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
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 η στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
 
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.  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (2015 -2017): 
 
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.  
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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.   
 
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.   
 
ΔΛΠ 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. 

3.1 Ξένο νόμισμα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. 
  

Τα χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο 
λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 
Μη-χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες σε ξένο 
νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά 
την ημέρα όπου αποφασίστηκε η εύλογη τους αξία. Τα κέρδη και οι ζημιές από συναλλαγματικές 
διαφορές, γενικά αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Μη-χρηματικά στοιχεία τα οποία 
επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο νόμισμα δεν μετατρέπονται. 

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 

(α) Αναγνώριση και επιμέτρηση 
 
Τα γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις 
και τυχόν συσσωρευμένες απομειώσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που 
σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. Το κόστος των 
ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, της άμεσης εργασίας και 
οποιουδήποτε άλλου κόστους απαιτείται ώστε να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση λειτουργικής χρήσης 
καθώς και τα τυχόν κόστη δανεισμού. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση των ενσώματων παγίων ή αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην  
Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα και στο κονδύλι ‘Λοιπά 
έσοδα’ ή ‘Λοιπά έξοδα’ ανάλογα με την περίπτωση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο 
στα αποτελέσματα. 
 
(β) Αποσβέσεις 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων 
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης 
ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η 
αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι ως εξής: 
 

Κτίρια 20 – 33 έτη 
Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις 
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

 
5 – 17 έτη 

Μεταφορικά μέσα 4 – 6 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 4 – 6 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 – 7 έτη 

 



10 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και 
προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες 
ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι 
περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη 
ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με την σταθερή μέθοδο. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση.  
Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
αξιολογείται σε ετήσια βάση. 
 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
συσσωρευμένες απομειώσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα 
της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται 3 έως 4 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. 

3.4 Απομείωση  
(α) Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που δεν 
απεικονίζονται σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού θεωρείται ότι έχει απομειωθεί με αντικειμενικές ενδείξεις εξαιτίας ενός γεγονότος που 
συνέβη μετά την αρχική του αναγνώριση και η ένδειξη αυτή να έχει επίπτωση στις μελλοντικές 
ταμειακές ροές που μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης 
περιλαμβάνουν την πτώχευση ενός οφειλέτη ή τον χαρακτηρισμό του ως ανεπίδεκτη είσπραξης, την 
αλλαγή στο τρόπο πληρωμής, μεταβολή οικονομικών συνθηκών και μεγάλη πτώση στα οικονομικά του 
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή 
μονάδες ταμειακών ροών και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, 
αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη 
αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας (όπου αυτή μπορεί αξιόπιστα να εκτιμηθεί), 
μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. 

 (β) Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Για τα μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με εξαίρεση τα αποθέματα και την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση, η αξία απομείωσης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος για τυχόν 
απομειώσεις. Τα άυλα στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο για 
απομείωση. 

Η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία 
απομείωσης. 

3.5 Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
Μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούν οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα, τα δάνεια και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Η ταξινόμηση των 
στοιχείων αυτών στις παρακάτω κατηγορίες, εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 
Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση 
σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 

(α)  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των 
ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 
Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα ή εύρος των ποσών που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους. Το ποσό της απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων 
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 
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(β)  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 
 
(γ)  Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του 
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Η αναγνώριση τους σταματάει όταν 
πληρωθούν, ακυρωθούν ή μεταβιβασθούν. 

 
(δ)  Εμπορικές Υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 
σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

3.6 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους 
και περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής και μετατροπής και όλα τα άμεσα έξοδα για να έλθουν τα 
αποθέματα στην τωρινή του κατάσταση.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 
και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια.  Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του ποσού της αύξησης. 

3.8 Φόρος εισοδήματος  
Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο και 
υπολογίζεται με βάση την φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Ο 
φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα 
οποία καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ‘Ίδια Κεφάλαια’. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου 
εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο φόρο πληρωτέο προηγούμενων χρήσεων. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο του υπολογισμού βάσει του 
ισολογισμού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Δεν λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αν 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 είναι σε 
ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζεται στους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται στην έκταση στην 
οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς 
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
εξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς και μειώνονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό το όφελος 
αυτό να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.  
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3.9 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη εργασίας 
του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο νομικό πρόσωπο 
χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της μελλοντικής 
παροχής για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους, μείον την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.  
Ο υπολογισμός της καθορισμένης παροχής γίνεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της 
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (“projected unit credit method”).  

Οι μεταβολές που προκύπτουν στην υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, που 
αποτελούνται κυρίως από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, καταχωρούνται άμεσα στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος. Τόκοι και άλλα έξοδα που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Όταν οι παροχές ενός προγράμματος μεταβληθούν ή το πρόγραμμα συρρικνωθεί, η μεταβολή που 
συνδέεται με το κόστος προϋπηρεσίας ή το κέρδος / ζημιά από την συρρίκνωση του καταχωρείται άμεσα 
στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημιές από την τακτοποίηση ενός προγράμματος 
όταν αυτή πραγματοποιηθεί. 
 
(δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν χωρίς την 
θέληση τους πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 
δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 
12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

3.10 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι 
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
«Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως 
«Λοιπά Έσοδα» στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

3.11 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης 
της Διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

3.12 Μισθώσεις 
Μέχρι και την οικονομική χρήση 2018, οι μισθώσεις των ενσώματων παγίων ταξινομήθηκαν ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις ή ως λειτουργικές μισθώσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία ως 
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μισθωτής αναγνωρίζει ένα Δικαίωμα Χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μία Υποχρέωση από μίσθωση 
κατά την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο είναι διαθέσιμο προς χρήση. 
 
(α) Περιουσιακά στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης 
 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος, που αποτελείται από:  
 

 το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε κατά την έναρξη της σύμβασης,  
 τις αρχικές άμεσες δαπάνες, και  
 τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. 
 τυχόν κόστη αποσυναρμολόγησης ή απομάκρυνσης. 

 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης της 
υποχρέωσης από μισθώσεις. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται με βάση τη 
σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης 
ζωής τους. H  Εταιρία  έχει  κυρίως συμβάσεις  μίσθωσης  μεταφορικών  μέσων  που χρησιμοποιεί στις 
λειτουργικές δραστηριότητές της. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται  σε  
έλεγχο  απομείωσης  της αξίας  τους, όπως  περιγράφεται στη λογιστική πολιτική “3.4 Απομείωση Μη 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία”. 
 
(β) Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις από μίσθωση επιμετρώνται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να 
καταβληθούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα 
μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται 
από συνδεδεμένο σχετικό δείκτη ή επιτόκιο και τα ποσά τα οποία αναμένεται να  καταβληθούν  βάσει  
των  εγγυήσεων  υπολειμματικής  αξίας.  Τα  μισθώματα  επίσης  περιλαμβάνουν  την τιμή  άσκησης  
του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Εταιρία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την 
καταβολή ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση 
δικαιώματος για καταγγελία.  
 
Τα μισθώματα προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Αν αυτό δεν μπορεί εύκολα να 
καθοριστεί, τότε χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (“incremental borrowing rate”) της 
Εταιρίας, που ορίζεται ως το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν η Εταιρία, κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μίσθωσης για δάνειο παρόμοιας διάρκειας για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου 
παρόμοιας αξίας με το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου, σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον, 
με παρόμοιους όρους σύμβασης, εγγυήσεις και παρόμοιες συνθήκες. H Εταιρία χρησιμοποιεί το 
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της ως προεξοφλητικό επιτόκιο.   
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται με τους τόκους επί των μισθώσεων 
και μειώνονται με τις καταβολές των μισθωμάτων. Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις 
επανεπιμετρώνται σύμφωνα με επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις των συμβολαίων μίσθωσης.  
 
(γ) Βραχυπρόθεσμες Μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας 
 
Τα μισθώματα που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 
χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ως έξοδο στα αποτελέσματα. Οι 
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ισούται με 12 ή λιγότερους μήνες. 
Τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα γραφείου και 
λοιπό εξοπλισμό. 
 

3.13 Αναγνώριση εσόδων 
 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Για τις πωλήσεις προϊόντων, το έσοδο αναγνωρίζεται την χρονική στιγμή κατά την οποία μεταβιβάζεται 
ο έλεγχος επί των προϊόντων που πωλήθηκαν. Η χρονική στιγμή της μεταβίβασης του ελέγχου, είναι 
συνήθως όταν τα αγαθά έχουν αποσταλεί στην τοποθεσία του πελάτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στους όρους της σύμβασης. Οι όροι που διέπουν τις συμβάσεις με τους πελάτες είναι σύμφωνοι με τους 
διεθνείς εμπορικούς όρους (Incoterms). 
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(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
(γ) Έσοδα από μισθώσεις 
 
Τα έσοδα από μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης. 
 
(δ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα  έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 

3.14 Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές 

H σημείωση εξηγεί την επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και σκοπός του είναι να 
εξασφαλίσει ότι μισθωτές και εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τις συναλλαγές που 
αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός και αν το 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. Υπάρχουν προαιρετικές εξαιρέσεις 
για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στοιχείων μη σημαντικής αξίας.  

Η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη 
αναδρομική προσέγγιση βάσει της οποίας τα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους δεν έχουν 
επαναδιατυπωθεί. Οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές που προκύπτουν από τους νέους κανόνες 
μίσθωσης αναγνωρίστηκαν στο υπόλοιπο έναρξης του Ισολογισμού την 1η Ιανουαρίου 2019.   

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και 
μία υποχρέωση από μίσθωση κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, όπως περιγράφεται στη 
σημείωση 3.12 Μισθώσεις. Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί 
στις δραστηριότητές της. 

Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις μισθώσεων σε σχέση με τις 
μισθώσεις που είχε προηγουμένως ταξινομήσει ως ‘λειτουργικές μισθώσεις’ σύμφωνα με τις αρχές του 
ΔΛΠ 17 Μισθώσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων 
μισθωμάτων μίσθωσης, προεξοφλημένων με το  διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (“incremental borrowing 
rate”) την 1η Ιανουαρίου 2019. Το  διαφορικό επιτόκιο δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε ήταν 3,7%. Η 
Εταιρεία δεν είχε μισθώσεις που είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως ‘χρηματοδοτικές μισθώσεις’. 

Ποσά σε Ευρώ  2019 

Δεσμεύσεις Λειτουργικών Μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2018  

  27.980  

Προεξοφλημένο ποσό χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο 
δανεισμού κατά την ημέρα της πρώτης εφαρμογής  

  27.527  

συν: Συμβόλαια που επανεξετάστηκαν ως συμβόλαια μισθώσεων     12.146  

Υποχρεώσεις Μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019     39.673  

εκ των οποίων:   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από  μισθώσεις    13.342  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από  μισθώσεις     26.331  

            39.673 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρήθηκαν σε ποσό ίσο με τις υποχρεώσεις από 
μισθώσεις, κατόπιν αναπροσαρμογής με βάση τα ποσά τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων 
μισθωμάτων μισθώσεων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2018.  
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Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική επηρέασε τα παρακάτω κονδύλια του Ισολογισμού την 1η Ιανουαρίου 
2019: 

 Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων – αύξηση κατά ΕΥΡΩ 39.673 
 Υποχρεώσεις μισθώσεων – αύξηση κατά ΕΥΡΩ 39.673 

Η καθαρή επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν μηδενική. 

Εφαρμοζόμενες πρακτικές διευκόλυνσης 

Κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές 
διευκόλυνσης που επιτρέπονται από το πρότυπο: 

• χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με ευλόγως όμοια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

• λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων με υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης 
κάτω των 12 μηνών την 1η Ιανουαρίου 2019 ως βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, 

• εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών από την επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης 
περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής και 

• χρήση μεταγενέστερης γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας των μισθώσεων των οποίων 
η σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. 

3.15 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 
 

Τα ακόλουθα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ και δεν έχουν 
υιοθετηθεί πρόωρα από την Εταιρεία. Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα ακόλουθα πρότυπα θα έχουν μη 
σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας .  
 
 

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. 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020). Οι 
τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε 
να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η 
αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες 
επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020). Η 
τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 
εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-
19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 
μισθώσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το 
ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές 
πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο 
πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα 
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επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022). Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν 
επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 
ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022). Η 
τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την 
προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των 
εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα 
της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022). Η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος 
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την 
εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για 
επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν 
αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν 
να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι 
αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις 
μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε 
πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 
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4. Οικόπεδα, Κτίρια και Λοιπός Εξοπλισμός 
 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και 
εξαρτήματα 

Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος       0 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 3.409.970  4.011.775  15.882.948  847.202  256.120  66.103  24.474.117  
Προσθήκες  - - 1.431 - 3.118 1.427.206 1.431.755 
Πωλήσεις - - - (10.080) (4.067) - (14.147) 
Ανακατανομές - - 69.827 - - (69.827) - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.409.970  4.011.775  15.954.206 837.122 255.171 1.423.482 25.891.725 

        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 - (2.554.777) (10.028.946) (664.076) (246.934) - (13.494.734) 
Αποσβέσεις χρήσεως - (202.424) (872.180) (35.405) (6.405) - (1.116.414) 
Πωλήσεις - - - 10.078 4.067 - 14.145 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 - (2.757.201) (10.901.126) (689.403) (249.272) - (14.597.003) 

        

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 3.409.970 1.254.574 5.053.080 147.719 5.899 1.423.482 11.294.722 

 

Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα και 
εξαρτήματα 

Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος       0 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.409.970  4.011.775  15.954.206 837.122 255.171 1.423.482 25.891.725 
Προσθήκες  - 33.310 35.438 58.617 5.207 571.987 704.559 
Πωλήσεις - - (166) (631) (2.544) - (3.341) 
Ανακατανομές - 375.945 1.375.604 - - (1.751.549) - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 3.409.970  4.421.030  17.365.082 895.108 257.834 243.920 26.592.943 

        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - (2.757.201) (10.901.126) (689.403) (249.272) - (14.597.003) 
Αποσβέσεις χρήσεως - (208.207) (937.039) (39.777) (5.217) - (1.190.240) 
Πωλήσεις - - 166 631 2.544 - 3.341 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 - (2.965.408) (11.837.999) (728.549) (251.945) - (15.783.902) 

        

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 3.409.970 1.455.622 5.527.083 166.559 5.899 243.920 10.809.041 

 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.  
 
Ο λογαριασμός «Πάγια υπό εκτέλεση» αφορά κυρίως μηχανήματα των οποίων η εγκατάσταση δεν είχε 
ολοκληρωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
  



18 
 

 

5. Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Η σημείωση παρέχει πληροφορίες για μισθώσεις, που η Εταιρεία είναι μισθωτής. 
 

Α. Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Κόστος  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 39.673 

Προσθήκες 46.718 

Αναπροσαρμογές Μισθωμάτων 216 

Λήξεις (9.803) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 76.804 
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 - 
Αποσβέσεις περιόδου (17.488) 

Λήξεις 1.815 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (15.673) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 61.131 
  

Υποχρεώσεις Μισθώσεων: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 1/1/2019 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 17.585 13.342 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 44.127 26.331 

Σύνολο 61.712 39.673 

   

 
Β. Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
Ποσά σε Ευρώ 

31/12/2019 

Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Χρήσης 
17.488 

Τόκοι Μισθώσεων 
1.268 

Βραχυπρόθεσμα έξοδα ενοικίων 
57.987 

Μεταβλητά Έξοδα Ενοικίων 
2.552 

 
 
Η συνολική ταμειακή εκροή για μισθώματα το 2019 ήταν Ευρώ 17.049. 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ποσά σε Ευρώ Λογισμικό 

Κόστος  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 34.860 

Προσθήκες - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 34.860 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 (24.541) 

Αποσβέσεις περιόδου (4.841) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (29.382) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 5.478 

  

Κόστος  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 34.860 

Προσθήκες - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 34.860 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (29.382) 

Αποσβέσεις περιόδου (4.489) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (33.871) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 989 

7. Αποθέματα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Υποπροϊόντα & υπολείμματα  - 6.265 
Α' & Β' ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας    329.113 354.467 

Σύνολο 329.113 360.732 

Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη 
στα αποθέματα. Το κόστος των αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο στο Κόστος Πωληθέντων της 
χρήσης 2019 είναι 612.585 (2018: 772.491). 

8. Εμπορικές απαιτήσεις και σύνολο λοιπών απαιτήσεων 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 
Πελάτες 11.748 7.704 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 21) 389.075 1.341.180 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 400.823 1.348.884 

Πλέον:    
Λοιπές Προκαταβολές  2.221 1.636 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 208.400 122.100 
Λοιποί χρεώστες 64.686 44.784 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 676.130 1.517.405 

   

Μη-Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 
Δοσμένες εγγυήσεις 81.437 81.437 
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 81.437 81.437 

 
Το υπόλοιπο των δοσμένων εγγυήσεων περιλαμβάνει εγγυήσεις αξίας Ευρώ 63.300 από το 
συνδεδεμένο μέρος, ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε (σημ. 21). 

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 1.999 2.295 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 100.877 54.215 
Σύνολο 102.876 56.510 
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Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν καταθέσεις όψεως με διάρκεια μικρότερη των 3 
μηνών. 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 2.502.920 (2018: 2.502.920) διαιρούμενο 
σε 125.146 μετοχές (2018: 125.146) ονομαστικής αξίας Ευρώ 20 εκάστης. 
 
Η διαφορά υπέρ το άρτιο Ευρώ 30.988 (2018: Ευρώ 30.988) θεωρείται συμπλήρωμα του μετοχικού 
κεφαλαίου και προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της 
ονομαστικής τους αξίας (υπέρ το άρτιο). 

11. Αποθεματικά 

Ποσά σε Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Έκτακτα 
αποθεματικά Σύνολο 

 (Σημ. 11.1) (Σημ. 11.2)   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 18.459 14.194 18.182 50.835 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 18.459 14.194 18.182 50.835 

11.1 Τακτικό αποθεματικό 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης να 
σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβεβλημένου 
μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας, απαγορεύεται η διανομή του 
τακτικού αποθεματικού. 

11.2 Αφορολόγητα αποθεματικά  
Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 
και αποθεματικά φορολογηθέντα από κατ’ ειδικό τρόπο. Για τα ανωτέρω αποθεματικά δεν έχουν 
λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενοι φόροι. 

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές 510.815 1.407.264 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  86.917 87.407 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  (Σημ. 21)  370.580 496.310 
Πιστωτές διάφοροι 40.584 29.880 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 19.755 37.492 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις                      64.722 53.216 
Σύνολο 1.093.373 2.111.569 

 

Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας 
παρουσιάζονται στη σημείωση 22.  

 

13. Επιχορηγήσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης 6.652 8.622 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.970) (1.970) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 4.682 6.652 

 

Οι επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί έναντι επενδύσεων σε ενσώματα πάγια. Η απόσβεση των επιχορηγήσεων 
καταχωρείται στην γραμμή «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα)» της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. 
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14. Έξοδα  

Ποσά σε  Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Παροχές σε εργαζόμενους 1.933.225 1.875.395 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο (σημ. 7) 612.585 772.491 

Ενέργεια 1.747.660 1.561.161 

Αποσβέσεις 1.212.217 1.121.255 

Ασφάλιστρα 35.590 33.587 

Ενοίκια 79.362 89.504 

Μεταφορικά 119.124 93.234 

Αμοιβές-παροχές τρίτων 262.094 302.029 

Συντήρηση  904.880 894.454 

Λοιπά έξοδα 600.659 545.769 
Σύνολο Κόστους Πωληθέντων και Εξόδων Διοίκησης 7.507.396 7.288.879 
   

 
 
Οι παροχές της Εταιρείας σε εργαζομένους για τις χρήσεις 2019 και 2018 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018  
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.370.980 1.331.953  
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 369.348 364.691  
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  171.386 164.507  
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων  
καθορισμένων παροχών (σημ. 18) 21.511 14.244  
Σύνολο 1.933.225 1.875.395  

 
Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε 48 άτομα (2018: 
49 άτομα). 
 

15. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (130.645) (190.235) 
Αναβαλλόμενος φόρος  226.535 309.510 
Σύνολο 95.890 119.275 

 

Σύμφωνα με τον ν. 4646/2019 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων ορίζεται σε 
24%  ενώ η προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε 100%.  
 

Η συμφωνία του φόρου χρήσης εφαρμόζοντας τον ισχύοντα συντελεστή φόρου έχει ως εξής:  

  31/12/2019  31/12/2018 

Λογιστικά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (123.069)  (49.264) 

Συντελεστής φόρου  24%  29% 

Αναλογών φόρος  29.537  14.287 

Αλλαγή φορολογικών συντελεστών  71.277  115.121 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες  (4.924)  (10.133) 

  95.890  119.275 

 

Εντός του 2019, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018. Για την χρήση 2019, ο 
έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να αναμένονται σημαντικά ευρήματα. 
 
Η Εταιρεία από τη χρήση 2011 και μετά έχει ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Ετήσιου 
Φορολογικού Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/94 και το 
άρθρο 65α του Ν.4174/2013 και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Συμπέρασμα χωρίς 
Επιφύλαξη). Σύμφωνα με την 1192/2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και τις υπ’ αριθμό 1738/2017, 2934/2017 
και 2935/2017 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ, καθώς και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί 
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στην Εταιρεία σχετικό φύλλο ελέγχου μέχρι και τη χρήση 2013, το δικαίωμα του Ελλ. Δημοσίου να 
κοινοποιήσει τέτοια, έχει παραγραφεί. 
 
Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να 
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες 
που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην 
περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό 
έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του 
πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η επιβάρυνση που πιθανόν να προκύψει από ενδεχόμενο 
φορολογικό έλεγχο δε θα έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 
 
Η μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο είναι η παρακάτω: 

Αναβαλλόμενος φόρος - ποσά σε € 
Υπόλοιπο 
1/1/2018 

(Χρέωση) / 
πίστωση 

αποτελεσμάτων 

 
(Χρέωση) / 

πίστωση 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 
31/12/2018 

(Χρέωση) / 
πίστωση 

αποτελεσμάτων 

 
(Χρέωση) / 

πίστωση 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 
31/12/2019 

Ενσώματα Πάγια  (1.360.799) 314.054 - (1.046.745) 229.709  (817.036) 
Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών 
στοιχείων - - - - (18.434)  (18.434) 
Άυλα Πάγια  2.422 446 - 2.868 (125)  2.743 
Διαφορά προβλέψεων 55.899 (4.989) (304) 50.600 15.385 4.704 70.689 

 (1.302.478) 309.511 (304) (993.277) 226.535 4.704 (762.037) 

 

16. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Έσοδα   

Πιστωτικοί Τόκοι 1.173 838 
Έξοδα   

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (4.745) (3.254) 

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Κόστος (3.572) (2.416) 
 
   

17. Δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία μισθώνει επιβατικά Ι.Χ. και κτίρια με λειτουργικές μισθώσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων για αυτές τις μισθώσεις, εκτός 
από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στοιχείων μη σημαντικής αξίας (βλέπε σημείωση 5).   

 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Έως 1 έτος - 10.813 

Από 1-5 έτη - 17.167 

 
 

 
 

  

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μισθό, τα έτη υπηρεσίας 
και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που 
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση, η πληρωτέα αποζημίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο 
με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται 
στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η εμφανιζόμενη 
υποχρέωση παροχών προσωπικού της Εταιρείας  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αναλύεται ως 
ακολούθως: 
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Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Υποχρεώσεις Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για     
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων  232.823 203.635 
 
Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσης  
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 203.635 192.757 
Παροχές που πληρώθηκαν (11.926) (2.127) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα  21.511 14.244 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 213.220 204.874 
Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  
αναγνωρισμένη στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  19.603 (1.239) 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης  232.823 203.635 
   

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα  31/12/2019 31/12/2018 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 11.504 10.433 
Τόκος στην υποχρέωση 3.147 2.769 
Έξοδα 6.860 1.042 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα  21.511 14.244 
   
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,8 1,6 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,6 1,8 

 
 
Αν είχε χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% χαμηλότερο τότε η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης θα ήταν κατά 6,7% υψηλότερη. Αν είχε χρησιμοποιηθεί 
προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% υψηλότερο τότε η παρούσα αξία της υποχρέωσης της Εταιρείας στο τέλος 
της χρήσης θα ήταν κατά 6% χαμηλότερη.  Η μέση διάρκεια του πλάνου είναι 12,59 έτη και το επιπλέον 
κόστος που προέκυψε από την αποχώρηση προσωπικού το τρέχον έτος και καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσματα είναι €11.926 (2018: €2.127). 
 
 

19. Πωλήσεις 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Πωλήσεις εσωτερικού  7.382.502 7.218.091 

 
Οι πωλήσεις αφορούν κυρίως έσοδα από παροχή υπηρεσιών – επεξεργασία προς τη μητρική εταιρεία 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και πωλήσεις υπολειμμάτων. Το σύνολο των πωλήσεων έχει πραγματοποιηθεί 
στην Ελλάδα. 
 
 
 

20. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Λοιπά έσοδα   
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ. 13) 1.970 1.970 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 264.551 277.211 
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων στοιχείων 2.910 4.182 
Λοιπά έσοδα  7.919 9.983 
Σύνολο Λοιπών Εσόδων 277.350 293.346 
Λοιπά έξοδα   

Λοιπά έξοδα  (271.952) (269.406) 
Σύνολο Λοιπών Εξόδων (271.952) (269.406) 
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21. Συνδεδεμένα μέρη 
 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη την μητρική εταιρεία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, τις θυγατρικές 
εταιρείες του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, τις συνδεδεμένες εταιρίες της VIOHALCO SA/NV καθώς 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Πωλήσεις αγαθών και λοιπά έσοδα   

Μητρική εταιρεία 9.985 1.652 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.782 13.975 
Σύνολο 26.767 15.627 

Πωλήσεις υπηρεσιών   

Μητρική εταιρεία 
            

7.352.923 
            

7.191.775 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 264.551 305.041 
Σύνολο 7.617.474 7.496.816 

Αγορές αγαθών    

Μητρική εταιρεία 188.525 276.394 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.289 549 
Σύνολο 191.814 276.943 
Αγορές  υπηρεσιών   

Μητρική εταιρεία 264.221 243.237 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.865.450 1.272.132 
Σύνολο 2.129.671 1.515.368 

Αγορές  παγίων   

Μητρική εταιρεία 4.611 4.119 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 246.443 444.114 
Σύνολο 251.054 448.233 

Παροχές προς τη Διοίκηση   

Αμοιβές - ωφελήματα για μέλη ΔΣ και στελέχη 168.595 122.298 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:   

Μητρική εταιρεία 271.196 716.876 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 181.179 624.304 
Σύνολο 452.375 1.341.180 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:   

Μητρική εταιρεία 123.657 - 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 246.923 496.310 
Σύνολο 370.580 496.310 

22. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα θεωρούνται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος της αγοράς. Κίνδυνος της αγοράς θεωρείται ο κίνδυνος 
συναλλάγματος, επιτοκίου και ο κίνδυνος τιμών. 

α)  Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος όπου το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως 
τα ποσά που οφείλει.  

Δεδομένου ότι οι συναλλαγές της Εταιρείας αφορούν κυρίως τη μητρική εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Α.Ε και τις θυγατρικές εταιρίες της VIOHALCO SA/NV περιορίζεται σημαντικά αυτής της μορφής ο 
κίνδυνος και ως εκ τούτου δεν διενεργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Η χρονική ανάλυση των υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: 

Πελάτες  - ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 
Ενήμερα 757.567 1.597.875 
Καθυστερημένα   
       εως 6 μήνες - - 
       από 6 μήνες και άνω - 966 
Σύνολο 757.567 1.598.841 

 

β) Κίνδυνος αγοράς 

Οι τοποθετήσεις της Εταιρείας σε στοιχεία του ενεργητικού με χαμηλή επικινδυνότητα περιορίζουν αυτή 
τη μορφή του κινδύνου. Ο κίνδυνος μεταβολών των τιμών πρώτων υλών δεν υφίσταται, δεδομένου ότι 
η Εταιρεία κατεργάζεται πρώτη ύλη τρίτων.   
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22. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

γ) Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου 
ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην 
εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 

Η συμβατική ληκτότητα του συνόλου των Απαιτήσεων και των Υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι 
μικρότερη του ενός έτους. 

 
δ) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις αγορές που πραγματοποιεί σε νόμισμα 
άλλο από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών της Εταιρείας, το οποίο είναι κυρίως το ευρώ. Τα 
νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ, 
και η Στερλίνα. 

Διαχρονικά η Εταιρεία δεν προχωράει σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου καθώς η έκθεσή 
της είναι σχεδόν μηδενική. Όταν κριθεί απαραίτητο, σε περίπτωση που η έκθεση της στο 
συναλλαγματικό κίνδυνο καταστεί σημαντική τότε είναι σε θέση να συνάψει προθεσμιακά συμβόλαια 
συναλλάγματος (forwards) με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών τα οποία λήγουν κατά κύριο λόγο σε λιγότερο από ένα 
χρόνο από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 

ε) Εύλογη Αξία 

Για την απεικόνιση των παρακάτω χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκαν οι λογιστικές τους αξίες που προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους.  
 
- Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
- Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

1. To ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020 έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο 
κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά χωρίς να μπορούν γίνουν ακριβείς 
προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στο μέλλον.  
 
Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει με συνέπεια τους κινδύνους της πανδημίας COVID-19, και έχει 
εφαρμόσει δραστικά μέτρα με σκοπό την μείωση της εξάπλωσής της και την προστασία του 
προσωπικού της, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 
 αναδιάρθρωση βαρδιών, εργασία εξ’ αποστάσεως στις περιπτώσεις όπου δύναται να 

εφαρμοστεί,  
 θερμομετρήσεις στις εισόδους του εργοστασίου,  
 συχνή χρήση απολυμαντικών επιφανειών,  
 συναντήσεις τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις,  
 χρήση επιπλέον λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού για την αποφυγή συνωστισμού 

 
Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2020, η πανδημία COVID-19 δεν έχει επηρεάσει ουσιωδώς την 
διεξαγωγή της παραγωγικής λειτουργίας και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υπηρεσιών κατεργασίας προς την μητρική εταιρεία, 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό χωρίς να σημειώνονται διακοπές στην 
παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι επενδύσεις επί των ενσωμάτων παγίων γίνονται 
σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας, και αφορούν συνεχείς βελτιώσεις και 
προσθήκες σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν μεταβολές στα πιστωτικά όρια των 
πελατών και των προμηθευτών, καθώς και εκταμιεύσεις νέων δανείων. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
και οι θετικές ταμειακές ροές στις λειτουργικές δραστηριότητες καλύπτουν μέχρι στιγμής με 
επάρκεια τις ανάγκες ρευστότητας. 
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Η Εταιρεία εκτιμά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η παραγωγική δραστηριότητα θα συνεχιστούν 
στο απώτερο μέλλον μέσα από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, κυρίως 
λόγω της ισχυρής συνεργατικότητά της με την μητρική εταιρεία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και 
της ανθεκτικής επιχειρηματικής της δομής.  

 
 

2. Την 1η Ιουλίου 2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (2.002.336) 
ευρώ με την καταβολή μετρητών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 
δεκαέξι (16) ευρώ. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.505.256 ευρώ διαιρούμενο σε 125.146 ονομαστικές μετοχές των 
36 ευρώ εκάστης. 

 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα από την λήξη της κλειόμενης χρήσης του 2019 
που να επηρεάζουν σημαντικά την Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.   

 


