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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Henkel Hellas A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»)
έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και αναφέρεται στις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές
πληροφορίες της Εταιρείας της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, σημαντικά γεγονότα
που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και η επίδρασή τους στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση του μετόχου. Επίσης,
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας των προοπτικών για
την επόμενη χρήση.
Τέλος, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2018, με την παράκληση όπως τις εγκρίνετε και απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο
και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ανωτέρω χρήση. Οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και τις Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών.
Πορεία Οικονομικού Περιβάλλοντος
Η ελληνική οικονομία το 2018 κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 1,9% έναντι 1,5% το 2017. Το
γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι θετικός για αρκετά τρίμηνα δημιουργεί αισιοδοξία
ως προς την ανοδική σταθεροποίηση της οικονομίας. Το 2018 οι κυριότεροι παράγοντες που
συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της οικονομίας ήταν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών, και η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκε από την αύξηση του
ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται,
συμβάλλοντας στην περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας. Στις εγχώριες εξελίξεις
συγκαταλέγονται επίσης η επιτυχής ολοκλήρωση του τελευταίου τριετούς προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Ωστόσο, η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει
ακόμη εδραιωθεί επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής των
επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών
και το ακόμη υψηλό ―παρά τη μείωσή του― ποσοστό ανεργίας.

Οικονομική θέση της Εταιρείας το 2018
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 91.843 χιλ. (2017: Ευρώ 86.904 χιλ.),
παρουσιάζοντας αύξηση 5,68%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των οργανικών πωλήσεων της
Εταιρείας στους υπάρχοντες πελάτες.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 27.235 χιλ. (2017: Ευρώ 26.174 χιλ.) παρουσιάζοντας αύξηση
4,05%. Ο δείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους (μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης / κύκλος εργασιών)
29,65% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2017 30,11%.
Τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% και ανήλθαν σε Ευρώ 3.877 χιλ. (2017: Ευρώ 3.546 χιλ.),
κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από παρεχόμενες υπηρεσίες προσωπικού προς την εταιρεία
Henkel AG & CO KGaA (απώτερη μητρική).
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Τα οργανικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) Ευρώ 27.095 χιλ. (2017: Ευρώ 27.433 χιλ.)
παρουσίασαν μείωση 1,23%, αποτέλεσμα της προσπάθειας για τη βελτίωση του κόστους
λειτουργίας, η οποία αφορά τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών. Τα λοιπά έξοδα ανήλθαν σε
Ευρώ 1.000 χιλ. (2017: έξοδα Ευρώ 620 χιλ.) και η διαφορά τους οφείλεται στην αυξημένη
πρόβλεψη των εξόδων αναδιοργάνωσης.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων
ανήλθαν σε Ευρώ 3.237 χιλ. (2017: Ευρώ 1.715 χιλ.), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
Ευρώ 3.151 χιλ. (2017: Ευρώ 1.634 χιλ.). Τα εταιρικά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν
σε κέρδη ποσού ύψους Ευρώ 1.791 χιλ. (2017: Ευρώ 1.370 χιλ.).
Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη Εταιρεία ήταν 196 άτομα (190 την
χρήση 2017).
Η εξέλιξη ορισμένων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της Εταιρείας έχει ως εξής:

Α) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
2018

Aποδοτικότητα
Επενδεδυμένων
Κεφαλαίων

=

Καθαρά
Αποτελέσματα
προ φόρων
Σύνολο
Ενεργητικού

3.151

2017

=

7%

1.634

42.415

39.510

2018

2017

=

4%

=

242%

*360

= 74,00

B) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Δείκτης
Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

Δείκτης ημερών
είσπραξης
απαιτήσεων

=

=

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Απαίτησεις από
πελάτες +
Απαιτήσεις από
Συνδεδεμένες
Επιχειρήσεις
Πωλήσεις

33.864

*360

=

242%

30.652

13.988

12.691

2018

2017

20.796

91.843
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*360

= 81,51

17.762

86.904

2018

Δείκτης ημερών
εξόφλησης
υποχρεώσεων

=

Προμηθευτές +
Υποχρεώσεις σε
Συνδεδεμένες
Επιχειρήσεις
Κόστος
πωλήσεων

*360

8.784

2017

*360

= 49,00

8.924

64.608

60.730

2018

2017

*360

= 53,00

=

61%

=

220%

Γ) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια
προς Συνολικά

=

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

25.885

=

61%

24.333

42.415

39. 510

2018

2017

Δ) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Κυκλοφοριακή
Ταχύτητα
Ενεργητικού

=

Πωλήσεις
Σύνολο
Ενεργητικού

91.843
42.415

=

217%

86.904
39.510

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Ευρώ 8.551 χιλ. (2017: Ευρώ 8,858 χιλ.),
μειώθηκαν κατά 3,47 %, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της αξίας των παγίων.
Τα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Ευρώ 33.864 χιλ. (2017: Ευρώ 30.652 χιλ.)
παρουσίασαν αύξηση 10,47%, ενώ οι συνολικές καθαρές απαιτήσεις (από πελάτες και
συνδεδεμένες επιχειρήσεις μείον προβλέψεις επισφάλειας) αυξήθηκαν κατά 17,08% και ανήλθαν
σε Ευρώ 20.796 χιλ. (2017: Ευρώ 17.762 χιλ.) κυρίως λόγω των αυξημένων απαιτήσεων από
πελάτες. Τέλος, τα λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσίασαν μείωση 74,98% και
ανήλθαν σε Ευρώ 1.000 χιλ. (2017: Ευρώ 3.997 χιλ.), που οφείλεται στην είσπραξη της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 2.422 χιλ. τον
Σεπτέμβριο 2018 ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και ανήλθαν
σε Ευρώ 12.068 χιλ. (2017: Ευρώ 8.892 χιλ.).
Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,38% και ανήλθαν σε Ευρώ 25.885 χιλ. (2017: Ευρώ 24.333
χιλ.) γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του κερδών ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
σημείωσαν αύξηση 2,33% και ανήλθαν σε Ευρώ 2.543 χιλ. (2017: Ευρώ 2.485 χιλ.).
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ευρώ 13.988 χιλ. (2017: Ευρώ 12.691 χιλ.) αυξήθηκαν κατά
10,22%, λόγω του πληρωτέο Φόρου Εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης.
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Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων
που μπορεί να προκύψουν λόγω των προκλήσεων της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω
στην διαχείριση των επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική
οικονομία σε συνδυασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που
παραμένουν σε ισχύ, θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων
που αποτελούνται κυρίως από τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης και λογαριασμούς
εισπρακτέους και πληρωτέους όπως αναλύονται κάτωθι:

Α) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων
των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή
τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν πελάτες οι οποίες κατανέμονται σε ευρύ αριθμό
πελατών καθώς και λοιπές απαιτήσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά
των πελατών και όχι από δημογραφικά στοιχεία και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών της περιοχής
λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική κατάστασή τους παρακολουθείται διαρκώς
από την Εταιρεία και η Διοίκηση, μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής, ελέγχει το μέγεθος
των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια. Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την
εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, ενώ κατά το τέλος
του έτους η διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην
καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη.
Β) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται
με την παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων
και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η
συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και
εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να
αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Ο κίνδυνος ρευστότητας
περιορίζεται σημαντικά λόγω της δυνατότητας άμεσου δανεισμού από τη εταιρεία Henkel AG &
CO KGaA (απώτερη μητρική) όποτε παραστεί ανάγκη άμεσης ρευστότητας.

Γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι συναλλαγές της Εταιρείας διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της
νόμισμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε διακυμάνσεις συναλλάγματος από εισαγωγές ή εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών.
Δ) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις
των επιτοκίων, ενώ η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων για υποχρεώσεις και επενδύσεις
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της και οι αποφάσεις της Διοίκησης για τη διάρκεια των
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δανείων και τη σχέση σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε
περίπτωση.
Ε) Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσιάζει ανοδική
σταθεροποίηση γεγονός που προκύπτει από την άνοδο των εξαγωγών, την αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και της απασχόλησης καθώς από την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου τριετούς
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που
επιβλήθηκαν στη χώρα το 2015, έχουν χαλαρώσει με την τελευταία τροποποίηση που τέθηκε σε
ισχύ την 1 Οκτωβρίου 2018, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και το γεγονός ότι ανήκει σε μια
από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, καθώς και τη χρηματοοικονομική της
κατάσταση, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν
σημαντικά τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. 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.
Ιδιόκτητα Ακίνητα
Στην κυριότητα της Εταιρείας υπήρχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα κάτωθι ακίνητα με τις
αντίστοιχες εκτάσεις (σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση):
Οικόπεδο Κτίριο
Μοσχάτο, Κύπρου 23 4.043 τμ. 8.854 τμ.
Κηφισιά, Μάτσα 10
6.791 τμ. 9.247 τμ.
Επί του ακινήτου της οδού Κύπρου 23 έχει επιβληθεί δέσμευση εκποίησης ή μεταβίβασης
(Σημείωση 10). Επί των ακινήτων της οδού Μάτσα 10 δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Περιβαλλοντικά Θέματα
Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του
περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Έχει
ενσωματώσει πλήθος διαδικασιών στις δραστηριότητες της λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης
προς το περιβάλλον. Οι ενέργειες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη
βέλτιστη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων και την υιοθέτηση πολιτικών μείωσης του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεκπεραιώνονται με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζουν τη
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της. Έχει
υιοθετήσει διάφορες μεθόδους στις δραστηριότητες της, οι οποίες τη βοηθουν να λειτουργεί με
αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον. Οι ενέργειες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την
εξοικονόμηση ενέργειας, τη βέλτιστη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων και την υιοθέτηση
πολιτικών μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Εργασιακά θέματα
Αναφορικά με τα εργασιακά θέματα, η Εταιρεία λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας
απέναντι στους εργαζομένους της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμέυεται στη δημιουργία και τη
διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει το αίσθημα ασφάλειας, τη συνεργασία
και την αναγνώριση, προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση των
6

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους
Ασφαλιστικούς φορείς.
Προς όφελος των εργαζομένων και των οικογενειών τους η Εταιρεία έχει καθιερώσει πρόγραμμα
παροχών κοινωνικού περιοχομένου.
Σημαντικά γεγονότα της χρήσης
1. Στις 10 Οκτωβρίου 2018 έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και την μη
διανομή κερδών της χρήσης 2017 ποσού Ευρώ 1.477,39 χιλ.
2. Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία κατέθεσε στην ΔOY ΦΑΕ Πειραιά, αίτηση επιστροφής του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ ποσού Ευρώ 485 χιλ. από επισφαλείς απαιτήσεις που
διαγράφηκαν στο πλαίσιο εξυγίανσης της εταιρείας Μαρινόπουλος ΑΕ. Δεδομένης της παρόδου
των 90 ημερών της ΔOY ΦΑΕ Πειραιώς να απαντήσει στην αίτηση της Εταιρείας ασκήθηκε στις 11
Απριλίου 2019 ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.
Άλλα σημαντικά γεγονότα/θέματα
1. Επί του ακινήτου της οδού Κύπρου 23 έχει επιβληθεί δέσμευση εκποίησης ή μεταβίβασης για
την οποία υπεβλήθηκε νέα αίτηση άρσης ενώπιον Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και
αναμένεται η έκδοση βουλεύματος.
2. Αναφορικά με την εκκρεμοδικία με τις φορολογικές αρχές για ποσό Ευρώ 16,4 εκατομμυρίων
περίπου το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε εμπρόθεσμα αναιρέσεις κατά των αποφάσεων του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών οι οποίες αναμένεται να εκδικαστούν στις 13.11.2019 (Σημείωση
9).
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Στις 1 Ιουνίου 2019, η Εταιρεία μετέφερε όλο το πελατολόγιο του κλάδου Καταναλωτικών
Συγκολλητικών προϊόντων στην Henkel Italia έναντι αντιτίμου Ευρώ 1.100 χιλ. Η αλλαγή αυτή
έγινε στα πλαίσια της μετάβασης του Ομίλου της Henkel σε ένα νέο μοντέλο διανομής των
Καταναλωτικών Συγκολλητικών προϊόντων μέσω διανομέων το οποίο έχει σκοπό να προσφέρει
ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας στον Όμιλο, το οποίο συνοδεύεται με μείωση
του προσωπικού της Εταιρείας. Κατά τη τρέχουσα χρήση η Εταιρεία έχει σχηματίσει στα βιβλία
της σχετική πρόβλεψη ποσού Ευρώ 212 χιλ. για την αποζημίωση του προσωπικού (Σημείωση 18).

Εκτός από το ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2018 που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα
παρατιθέμενα κονδύλια.
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Άλλες σημαντικές επίδικες υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης
Στις 26 Ιουνίου 2013 κατατέθηκε κατά της Εταιρείας αγωγή ποσού Ευρώ 791,68 χιλ. από
αντιπρόσωπο για αποζημίωση πελατείας για παράβαση όρων συμβάσεως, παράβαση του άρθρου 9
του Π.Δ. 219/1991 και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Για την αγωγή αυτή εκδόθηκε η υπ’ αρ.
4138/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε εξ ολοκλήρου την
αγωγή του αντιδίκου. Έχει ασκηθεί έφεση από τον αντίδικο, η οποία συζητήθηκε στις 20
Σεπτεμβρίου 2018. Η απόφαση του Εφετείου απορρίπτει όλους του λόγους έφεσης του αντιδίκου,
πλην του λόγου περί συμψηφισμού δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων. Ως εκ τούτου το
Εφετείο επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση πλην του κεφαλαίου της περί δικαστικών εξόδων (που
τα είχε επιβάλει μόνο στην ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα) και συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα του
πρώτου βαθμού μεταξύ των διαδίκων. Ο νομικός σύμβουλος έχει στα χέρια του την οριστική
απόφαση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη σχηματίσει σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη ύψους
περίπου Ευρώ 30 χιλ. η οποία αντιλογίστηκε στην προηγούμενη χρήση.
Στις 24 Απριλίου 2017 κατατέθηκε κατά της Εταιρείας αγωγή ποσού Ευρώ 910,64 χιλ. από
αντιπρόσωπο για αποζημίωση πελατείας, διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης,
ως απόρροια λήξης της συνεργασίας εντός του 2017. Ωστόσο, με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό
που υπεγράφη την 26 Ιουνίου 2018, τα αντίδικα μέρη συμφωνήσαν στην εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς και η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού εντός της τρέχουσας
χρήσης, για το οποίο είχε σχηματισθεί κατά το 2017 αντίστοιχη πρόβλεψη.
Προοπτικές 2019 για την Εταιρεία
Οι οικονομικές ενδείξεις της Εταιρείας για το 2019 είναι θετικές καθώς η ελληνική οικονομία έχει
εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας το 2019
είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με
βραδύτερο ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της
αγοράς εργασίας και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
H εταιρεία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης με κορυφαίους πελάτες μέσω
εντατικοποιημένων συνεργασιών και στην καλύτερη ανάπτυξη της και στις τρεις επιχειρηματικές
μονάδες, εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών. Επιπλέον θέλει να
καταγράψει καλύτερα τις ευκαιρίες ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες συγκεκριμένων
ομάδων-στόχων με εξειδικευμένα προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτομίες.
Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεώργιος Τσουνάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Giancarlo Dalbesio
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μαίρη Βάλσαμά
Μέλος του Δ.Σ.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2018

31.12.2017

7.140,05
34,83
125,44
1.251,08
8.551,40

7.388,06
23,36
128,48
1.318,40
8.858,30

20.463,61
332,69
999,70
12.067,80
33.863,80

17.141,47
621,02
3.997,06
8.892,03
30.651,58

42.415,20

39.509,88

20.070,00
2.897,99
2.916,61
25.884,60

20.070,00
2.786,12
1.477,38
24.333,50

2.542,50
2.542,50

2.485,35
2.485,35

2.657,17
6.126,85
1.592,85
2.965,56
645,67
13.988,10

3.030,66
5.893,82
430,90
2.694,84
640,81
12.691,03

Σύνολο υποχρεώσεων

16.530,60

15.176,38

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

42.415,20

39.509,88

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

ΣΗΜ.
10
11
12
9.3

13
23.1
14
15

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

16
16

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

17

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οφειλές από φόρους και εισφορές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

20
23.1
21
22
18

ΟΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 - 44 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ΣΗΜ
6
8

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά (έξοδα)/έσοδα
Κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά φόρων

7
8
8
8

9.1

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) μετά
φόρων
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές)
Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών κερδών/
(ζημιών)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) μετά
φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

31.12.2018
91.842,71
(64.608,14)
27.234,57

31.12.2017
86.904,46
(60.730,13)
26.174,33

3.877,36
(4.081,27)
(23.013,57)
(780,56)

3.545,69
(4.077,70)
(23.355,42)
(571,61)

3.236,53

1.715,29

0,22
(85,53)
3.151,22
(1.359,89)
1.791,33

0,88
(82,59)
1.633,58
(263,69)
1.369,89

140,95

233,09

(40,88)

(67,60)

100,07

165,49

1.891,40

1.535,38

ΟΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 – 44 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά)
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεμα
-τικά

Αναλογιστι
-κά κέρδη/
(ζημιές)

Αποτελέσμα
-τα εις νέο

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2017
Συνολικά
έσοδα/
(έξοδα) μετά φόρων
Τακτικό αποθεματικό
Διανομή κερδών
31 Δεκεμβρίου 2017

20.070,00

2.728,13

(766,08)

11.213,87

33.245,92

-

-

165,48

1.369,89

1.535,37

20.070,00

57,99
2.786,12

(600,60)

(57,99)
(10.447,79)
2.077,98

(10.447,79)
24.333,50

1 Ιανουαρίου 2018
Προσαρμογή
αποτελεσμάτων
λόγω
υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9 &
15 μετά από φόρους
Αναπροσαρμοσμένο
υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2018
Συνολικά
έσοδα/
(έξοδα) μετά φόρων
Τακτικό αποθεματικό
Διανομή κερδών

20.070,00

2.786,12

(600,60)

2.077,98

24.333,50

-

-

-

(340,30)

(340,30)

20.070,00

2.786,12

(600,60)

1.737,68

23.993,20

-

-

100,07

1.791,33

1.891,40

-

111,87
-

-

(111,87)
-

-

31 Δεκεμβρίου 2018

20.070,00

2.897,99

(500,53)

3.417,14

25.884,60

ΟΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 - 44 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)
31.12.2018
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.
Πληρωμές φόρων
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων εισοδήματος
Τόκοι πληρωθέντες
Εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων στοιχείων
Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωτέα
Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 31 Δεκεμβρίου

31.12.2017

92.311,32
(93.182,41)
(630,64)
5.074,51
(103,62)
3.469,16

101.612,61
(95.767,64)
(615,45)
2.884,49
(115,64)
7.998,37

(295,89)
2,50

(307,16)
0,17

(293,39)

(306,99)

-

(10.447,79)

-

(10.447,79)

3.175,77

(2.756,41)

8.892,03
12.067,80

11.648,44
8.892,03

ΟΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 - 44 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία «HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») είναι
ανώνυμη εταιρεία εμπορίας χημικών και καταναλωτικών προϊόντων καταχωρημένη στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 123385801000. Ιδρύθηκε το 1968, με διάρκειά εκατό (100) έτη, η
οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο
Μοσχάτου Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 3 μέλη τα οποία
αναφέρονται παρακάτω και εκλέχθηκαν στις 10.09.2018.
Στοιχεία Επιχείρησης
Διοικητικό Συμβούλιο:

Έδρα Εταιρείας:
ΑΡ. ΓΕΜΗ:
Ελεγκτική Εταιρεία:

Τσουνάκης Γεώργιος
Dalbesio Giancarlo
Βαλσαμά Μαρία
Κύπρου 23, Μοσχάτο, ΤΚ. 18346
123385801000
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
3, Στρατηγού Τόμπρα
Αγία Παρασκευή
15342 Αθήνα

Το 100% των μετοχών της Εταιρείας, κατέχεται από την μητρική Εταιρεία Henkel Global Supply
Chain BV, η οποία επιτελεί λειτουργίες ως παραγωγός/κατασκευαστής και διανομέας προϊόντων. Η
έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ολλανδία.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Henkel AG & Co KGaA.

στις

ενοποιημένες

Λειτουργίες της επιχείρησης
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως με κορυφαίες καινοτομίες, μάρκες και τεχνολογίες σε τρεις
επιχειρηματικούς τομείς: Adhesive Technologies (Συγκολλητικές Τεχνολογίες), Beauty Care
(Ομορφιά & Φροντίδα) και Laundry & Home Care (Απορρυπαντικά και Προϊόντα Οικιακής
Φροντίδας).
2. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επιμέτρησης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31/12/2018 (εφεξής οι
«Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν έχει γίνει προαιρετική εφαρμογή κάποιου Προτύπου πριν την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής του.
Ως βάση αποτίμησης έχει χρησιμοποιηθεί η αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going concern).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 25/07/2019 τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31/12/2018.

3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα
της Εταιρείας. Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.

4. Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και
παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και
υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς
πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη
διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο
προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους
και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το επίπεδο/όγκο
των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις της Διοίκησης σχετίζονται κυρίως με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων
στοιχείων, την αποτίμηση των αποθεμάτων, την εισπραξιμότητά των απαιτήσεων, τον φόρο
εισοδήματος και αναβαλλόμενο φόρο, τις προβλέψεις και τα ενδεχόμενα γεγονότα.

5. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία για την σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια στις χρήσεις 2018 και 2017, αφού ληφθούν υπόψη τα
νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2018
(Σημείωση 5.16).

5.1

Συναλλαγές σε συνάλλαγμα

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αποτιμώνται
και παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Συναλλαγές σε
συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος της ημέρας της συναλλαγής. Οι
συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη ή ζημιές, που προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και την μετατροπή απαιτήσεων και υποχρεώσεων που
εκφράζονται σε συνάλλαγμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διενεργεί ελάχιστες συναλλαγές σε
ξένο νόμισμα.

5.2

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Αναγνωρίζονται αρχικά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στην εύλογη αξία τους (αυξημένη
κατά τα άμεσα κόστη συναλλαγής για όσα αποτιμώνται στην εύλογη αξία, χωρίς καταχώρηση
κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα), ενώ κατόπι αποτιμώνται όπως αναλύεται κάτωθι:








5.3

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: Περιλαμβάνουν διάφορες εγγυήσεις, κυρίως
ενοικίων και αυτοκινήτων
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα: Περιλαμβάνουν το ταμείο και τις καταθέσεις όψεως.
Λογαριασμοί εισπρακτέοι: Απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο
πραγματικού επιτοκίου, ενώ όσοι είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας δεν προεξοφλούνται. Στις
περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη απομείωσής τους, υπολογίζεται πρόβλεψη για αυτή, ενώ
κατά την εκάστοτε ημερομηνία ισολογισμού, η εισπραξιμότητά τους εκτιμάται βάσει
ιστορικών και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για πιθανές απώλειες που
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν.
Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται, με
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης, ενώ απαιτήσεις που εκτιμώνται ως
ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται μέσω της αντίστοιχης πρόβλεψης.
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις: Καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που
αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με σχετικά έξοδα σύναψης
ενώ κατόπι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου.
Λογαριασμοί πληρωτέοι και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Αναγνωρίζονται
στο αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αφορούν άδειες λογισμικού που απεικονίζονται στο κόστος κτήσης τους μείον σωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. Οι αποσβέσεις που καταχωρούνται στα αποτελέσματα της
χρήσης που πραγματοποιούνται υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο από την ημερομηνία που είναι
διαθέσιμα προς χρήση, χωρίς αναγνώριση υπολειμματικής αξίας, βάσει της διάρκειας της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει καθορισθεί στα 3 χρόνια.

5.4

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, προσαυξημένο με τόκους κατασκευαστικής περιόδου και
μειωμένο με σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσης και οι
σωρευμένες αποσβέσεις όσων πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους
λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και η διαφορά μεταξύ του τιμήματος
πώλησης και της λογιστικής αξίας τους καταχωρείται στα αποτελέσματα ως κέρδος ή ζημία. Οι
δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία
πραγματοποιούνται.
Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή τους
αναπροσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Η απόσβεσή
τους γίνεται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κατά
κατηγορία παγίων έχει ως εξής:
Κτίρια:
Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός:
Μεταφορικά μέσα:
Η/Υ & ηλεκτρονικά όργανα:
Λοιπός εξοπλισμός και έπιπλα:

40 χρόνια
10 χρόνια
5 χρόνια
3 χρόνια
10 χρόνια

5.5

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Οι λογιστικές αξίες τους εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους ετησίως όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι δεν είναι ανακτήσιμες. Ζημία απομείωσης, αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα, κατά το
ποσό που οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι το
μεγαλύτερο, μεταξύ της εύλογης, μείον εξόδων πώλησης, και της αξίας χρήσης αυτών.
Εύλογη αξία είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου , στα
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής , στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προχωρούν
οικειοθελώς.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, η εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες
εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται
με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Η ζημιά απομείωσης αντιλογίζεται αν υπάρχει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας.

5.6

Αποθέματα

H Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της αποθέματα καθώς η μητρική εταιρεία Henkel Global Supply
Chain B.V. είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής εμπορεύσιμων αγαθών της Εταιρείας. Η Εταιρεία
ακολουθεί το λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου της Henkel που έχει ως βασικό άξονα την
συγκέντρωση των λειτουργιών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων
των αγορών, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας και την μείωση κόστους, καθώς
και την βελτίωση της ικανότητας εξυπηρέτησης των πελατών και την διατήρηση ή την περαιτέρω
ανάπτυξη των πωλήσεων στις εγχώριες αγορές.

5.7

Προβλέψεις

Αναγνωρίζονται όταν υπάρχει παρούσα δέσμευση (συμβατική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα
γεγονότος του παρελθόντος, για τον διακανονισμό της οποίας θα υπάρξει εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Επανεξετάζονται
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αντιλογίζονται αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή
πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, ενώ χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο
αρχικά δημιουργήθηκαν.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει εγκεκριμένο λεπτομερές και
επίσημο σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο άρχισε ή ανακοινώθηκε δημόσια. Δεν περιλαμβάνουν
μελλοντικά λειτουργικά κόστη.
Δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες.
Επιπλέον δεν αναγνωρίζονται οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόμενες απαιτήσεις επίσης δεν αναγνωρίζονται, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

5.8
5.8.1

Προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό
Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20, η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
συνταξιοδοτηθέντες ή απολυόμενους υπαλλήλους τους, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα έτη
υπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).
Τo πρόγραμμα παροχών κατά την έξοδο από την υπηρεσία είναι καθορισμένων παροχών, σύμφωνα
με το ΔΛΠ 19. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, όπως προκύπτει βάσει των αρχών της
αναλογιστικής επιστήμης κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται
το επιτόκιο εταιρικού ομολόγου υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης που έχει εκδοθεί στο νόμισμα στο
οποίο καταβάλλεται η καθορισμένη παροχή και έχει εναπομένουσα διάρκεια που εναρμονίζεται με τη
σχετική υποχρέωση. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες ορισμένων προγραμμάτων συνταξιοδοτικών
παροχών καταχωρούνται απευθείας σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, ενώ το κόστος
προϋπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα.
5.8.2

Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό τομέα (ΙΚΑ),
που χορηγεί ιατροφαρμακευτικές και συνταξιοδοτικές παροχές, συνεισφέροντας μέρος του μηνιαίου
μισθού τους σε αυτόν, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία και
καταχωρείται στα αποτελέσματα. Μετά την συνταξιοδότησή τους, το ΙΚΑ είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών σε αυτούς, ενώ η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση για πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο
θεωρείται και λογιστικοποιείται ως καθορισμένων εισφορών.
5.8.3

Λοιπά προγράμματα καθορισμένων εισφορών.

Η Εταιρεία παρέχει σε ορισμένα διοικητικά στελέχη της, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με βάση το
οποίο χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές μέσω εισφορών σε ασφαλιστική Εταιρεία, μέρος των
οποίων καταβάλλεται από την Εταιρεία και μέρος παρακρατείται από τον εργαζόμενο. Κατά συνέπεια
η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για πληρωμή μελλοντικών παροχών με
βάση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο λογιστικοποιείται ως καθορισμένων εισφορών.
5.9

Φόρος εισοδήματος

Αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή το φόρο (ή την ελάφρυνση)
που σχετίζεται µε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, αλλά θα καταλογισθεί σε μελλοντικές
χρήσεις και καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός του φόρου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται, κατά ανάλογο τρόπο, απευθείας
στα ίδια κεφάλαια.
O τρέχων φόρος αφορά τον αναμενόμενο πληρωτέο φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος
χρήσης, βάσει του συντελεστή φόρου που ισχύει την ημερομηνία ισολογισμού, και κάθε
αναπροσαρμογή στον πληρωτέο φόρο προηγούμενων χρήσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος αφορά προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τη
χρησιμοποίηση των συντελεστών φόρου που θα ισχύουν τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν
τα στοιχεία ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο κέρδος
για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που τις δημιουργεί, ενώ η αξία τους ελέγχεται σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει
επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα τις καλύψει.

5.10

Έσοδα

Περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώρισή τους γίνεται ως εξής:




Πωλήσεις αγαθών: Όταν παραδίδονται στους πελάτες, γίνονται αποδεκτά από αυτούς και
η είσπραξη της σχετικής απαίτησης, μειωμένη απ’ τις χορηγούμενες εκπτώσεις, είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται συνήθως τοις μετρητοίς και το
αναγνωριζόμενο έσοδο είναι το καθαρό ποσό (μικτό μείον φόρος) που εισπράττεται.
Παροχή υπηρεσιών: Αφορούν υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης προς συγγενείς εταιρείες
και αναγνωρίζονται στη χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες. Εμφανίζονται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος ως άλλα έσοδα.

5.11 Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα
Τα έσοδα αφορούν δουλευμένους πιστωτικούς τόκους από καταθέσεις τραπεζών και τόκους από
τρεχούμενους λογαριασμούς πελατών και γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση, ενώ τα έξοδα
αφορούν χρεωστικούς τόκους επί των δανειακών υποχρεώσεων και λοιπά έξοδα συναφή με τις
χρηματοδοτήσεις.

5.12

Μισθώσεις

Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της
σύμβασης. Η μίσθωση θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη
υποχρέωσης, οπότε τα καταβαλλόμενα ενοίκια αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκους) που
καταχωρούνται στα αποτελέσματα και μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
 μεταφορά της ιδιοκτησίας του μισθωμένου παγίου στον μισθωτή στο τέλος της περιόδου
μίσθωσης,
 δικαίωμα αγοράς του μισθωμένου παγίου από το μισθωτή στη λήξη της μίσθωσης με
ευνοϊκούς όρους,
 διάρκεια της μίσθωσης μεγαλύτερη ή ίση με το 75% της οικονομικής ζωής του μισθωμένου
παγίου,
 παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης μεγαλύτερη ή ίση με το 90% της
πραγματικής αξίας του μισθωμένου παγίου.
Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές οπότε το κόστος των
μισθώσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
Στην βάση των παραπάνω όλες οι μισθώσεις της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως λειτουργικές.
Ως μισθωτής : Η Εταιρεία μισθώνει αποθηκευτικούς χώρους, ειδικά οχήματα φορτοεκφορτώσεων,
γραφείο και αυτοκίνητα. Τα κόστη μισθώσεων αποθηκευτικού χώρου & των ειδικών οχημάτων
φορτοεκφορτώσεων επανατιμολογούνται στην μητρική εταιρεία.
Ως Εκμισθωτής : Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ως εκμισθωτής.
Ως Υπεκμισθωτής : Η Εταιρεία υπεκμισθώνει μέρος του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους.

5.13

Μερίσματα

Απεικονίζονται σαν υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή στους
μετόχους εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5.14

Συμψηφισμός απαιτήσεων/υποχρεώσεων

Πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση είτε για
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο
διακανονισμό.
5.15

Συνδεδεμένα μέρη

Αφορούν εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς με την Εταιρεία, συγγενείς εταιρείες και τα
διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που επηρεάζουν ουσιαστικά τη
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας. Οι συναλλαγές με αυτά και οι σχετικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 23.
5.16 Νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
5.16.1 Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 2018


ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει
μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Με βάση τις πρόνοιες του νέου προτύπου, τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται και
επιμετρούνται με βάση το πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου εντός του οποίου κατέχονται και
τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών.
Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση 5.16.3.

 ΔΠΧΑ 15 « Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» και ΔΠΧΑ 15 Τροποποίηση
Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων
από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου
κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους
πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
Το ΔΠΧΑ 15 τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016, προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις ,
συμπεριλαμβανομένης αυτής για τον εντοπισμό των υποχρεώσεων εκτέλεσης εντός μια σύμβασης.
Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στην Εταιρεία περιγράφεται στη Σημείωση 5.16.3.

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ
2 με το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
- Κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και
η οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους
κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση

συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους.
- Στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα ποσό
φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές
που σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές,
η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή που εξαρτάται από την
αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα
χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης.
- Στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία
της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που καταβάλλονται με
μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει
να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία
που πραγματοποιείται η τροποποίηση.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας.
 ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) « Ασφαλιστήρια συμβόλαια»
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 διευκρινίζει ότι:
- οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν
τη δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, και
- όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη
δυνατότητα να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή
θέση και όχι στα αποτελέσματα.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας.


Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 « Επενδύσεις σε ακίνητα» : Αναταξινομήσεις από ή στην
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την οποία
διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση.
Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα
κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη
χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη
χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή
στη χρήση επεκτάθηκαν για να συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο
ολοκληρωμένα ακίνητα.
Η ανωτέρω τροποποίηση εκτιμάται ότι δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.
 Διερμηνεία 22 « Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα κ αι προκαταβολές»
Η διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει ένα μη
νομισματικό στοιχείο του Ενεργητικού ή των Υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή
πληρωμή προκαταβολής πριν η εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το
έξοδο ή το έσοδο. Η διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να
καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής
αναγνώρισης του μη νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της
προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να
ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.

Η υιοθέτηση της διερμηνείας αυτής δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας.
 Βελτιώσεις διεθνών λογιστικών προτύπων (Κύκλος 2014-2016)
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το
συμβούλιο εξέδωσε μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ1 και στο ΔΛΠ 28. Η
υιοθέτηση των ανωτέρω βελτιώσεων από την Εταιρεία δεν είχε επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.
5.16.2 Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την
1η Ιανουαρίου 2019
 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
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 βεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου
του φορολογητέου κέρδους/ζημίας, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.
Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω διερμηνείας
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. Η
υιοθέτηση της ερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.
 Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16: « Μισθώσεις»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ
ουσιαστικά διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, το
ΔΠΧΠ 16 καταργεί την κατάταξη των μισθώσεων είτε ως λειτουργικές μισθώσεις είτε ως
χρηματοδοτικές μισθώσεις για τον μισθωτή και εισάγει ένα λογιστικό μοντέλο ενός μισθωτή, βάσει
του οποίου ο μισθωτής υποχρεούται να αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου
(στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία) για όλες τις μισθώσεις, εκτός εάν εφαρμόζεται εξαίρεση
αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, η φύση των δαπανών που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες
μισθώσεις θα αλλάξει και ο μισθωτής θα αναγνωρίσει την απόσβεση για το δικαίωμα χρήσης και το
έξοδο τόκου για τις υποχρεώσεις μίσθωσης.
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής
Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη μέθοδο μεταβολής και
δε θα επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά ποσά για το έτος που προηγείται της πρώτης εφαρμογής.
Κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής, η υποχρέωση μίσθωσης που θα αναγνωριστεί από την
Εταιρεία θα αποτιμάται στην παρούσα αξία των υπόλοιπων πληρωμών μίσθωσης που
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης του μισθωτή. Επίσης θα
αναγνωρίσει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου σε ποσό ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης
και προσαρμοσμένο κατά το ποσό των τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων πληρωμών μίσθωσης
που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης αμέσως πριν από την ημερομηνία
της πρώτης εφαρμογής. Οι πληρωμές μισθώσεων σχετίζονται περισσότερο με ενοίκια κτιρίων για
διαχειριστικούς σκοπούς και οχήματα. Ως εκ τούτου, στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
αναμένεται αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την πρώτη
εφαρμογή λόγω της κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δικαίωμα χρήσης και
της αναγνώρισης των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά την
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις θα
μεταβληθεί, καθώς το ΔΠΧΠ 16 αντικαθιστά το κόστος λειτουργικής μίσθωσης με το κόστος

απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και το έξοδο τόκου επί των
υποχρεώσεων μίσθωσης.
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης την 01.01.2019
Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου προτύπου η αναμενόμενη επίπτωση στην Εταιρεία είναι η
αύξηση στα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία λόγω της κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων που έχουν δικαίωμα χρήσης κατά περίπου ποσού Ευρώ 1.177 χίλ. Και μια αντίστοιχη
αύξηση των υποχρεώσεων στα ενοίκια.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας, αναμένεται ότι οι αποσβέσεις θα αυξηθούν κατά
ποσού Ευρώ 569 χιλ. περίπου λόγω της απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα θα αυξηθούν κατά περίπου ποσού Ευρώ 15 χιλ. λόγω των
τόκων στις υποχρεώσεις από μισθώσεις και τα λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν κατά περίπου ποσού
Ευρώ 795 χιλ . οδηγώντας σε βελτίωση των κερδών προ φόρων ,χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA).
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι Εκμισθωτής
Δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στις μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής



ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής
εξόφλησης»
Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη,
να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή
αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων εάν μια συγκεκριμένη προϋπόθεση πληρείται, αντί στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία, στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος
της καθαρής θέσης, με βάση το ΔΠΧΑ 9. Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής δεν αναμένεται να
έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»
Η τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015-2017)
Η υιοθέτηση των βελτιώσεων αυτών δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας

5.16.3 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
Η Εταιρεία εφάρμοσε, για πρώτη φορά, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» και το
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» με τη μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση), με την επίδραση της εφαρμογής αυτών των Προτύπων να
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018).
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα
Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το οποίο
αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Η υιοθέτηση
του Δ.Π.Χ.Α. 9 το 2018 είχε ως αποτέλεσμα μεταβολές στη λογιστική πολιτική σε δύο κύριες
περιοχές, την ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού.
Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής 1 Ιανουαρίου 2018. Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του
καινούριου προτύπου ήταν η μείωση των απαιτήσεων της Εταιρείας με επίδραση του λογαριασμού
«Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού Ευρώ 290,95 χιλ. κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 στο οποίο
περιλαμβάνεται αναβαλλόμενος φόρος.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις σχετικές διερμηνείες για έσοδα από συμβόλαια
με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο
πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων από συμβάσεις
με πελάτες.
 Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη
 Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης
 Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
 Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης
 Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση
εκτέλεσης
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα
αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν
πελάτη εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας,
λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των
επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών
ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδομένη χρονική
στιγμή είτε σε βάθος χρόνου.
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει
η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη.
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των
αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι
υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 15. Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του
καινούριου προτύπου ήταν η αύξηση των προβλέψεων για επιστροφές προϊόντων της Εταιρείας με
επίδραση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού Ευρώ 49,35 χιλ. κατά την 1
Ιανουαρίου 2018 στο οποίο περιλαμβάνεται αναβαλλόμενος φόρος.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τα παραπάνω πρότυπα από την 1η Ιανουαρίου 2018 αναδρομικά, χωρίς να
αναθεωρήσει τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών και οι επιπτώσεις
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα
ενσώματα
πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Λοιπά
στοιχεία
κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη
για
αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Οφειλές από φόρους και εισφορές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων
υποχρεώσεων

κεφαλαίων

και

31.12.2017

ΔΠΧΑ 9 & 15
προσαρμογές
μετάβασης

01.01.2018
Αναπροσαρμοσμένο

7.388,06

-

7.388,06

23,36
128,48

-

23,36
128,48

1.318,40

138,99

1.457,39

8.858,30

138,99

8.997,29

17.141,47

(409,76)

16.731,71

621,02

-

621,02

3.997,06

-

3.997,06

8.892,03
30.651,58

(409,76)

8.892,03
30.241,82

39.509,88

(270,77)

39.239,11

20.070,00
2.786,13
1.477,37
24.333,50

(340,30)
(340,30)

20.070,00
2.786,13
1.137,07
23.993,20

2.485,35

-

2.485,35

2.485,35

0,00

2.485,35

3.030,66

-

3.030,67

5.893,82

-

5.893,82

430,90
2.694,84
640,81
12.691,03

69,53
69,53

430,90
2.694,84
710,34
12.760,56

15.176,38

69,53

15.245,91

39.509,88

(270,77)

39.239,11

6. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αφορά πωλήσεις καλλυντικών,
τεχνολογιών μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων.

απορρυπαντικών

και

συγκολλητικών

7. Άλλα Έσοδα
Από λοιπές υπηρεσίες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Aπό ενοίκια κτιρίων σε τρίτoυς
Σύνολο

31.12.2018

31.12.2017

3.826,96

3.495,29

50,40

50,40

3.877,36

3.545,69

8. Ανάλυση δαπανών
8.1 Ανάλυση βασικότερων κατηγοριών Δαπανών
31.12.2018

31.12.2017

(64.608,14)

(60.730,13)

(7.194,45)

(7.243,80)

(571,68)

(487,61)

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού

(1.715,88)

(1.747,46)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

(7.837,83)

(7.893,23)

Παροχές τρίτων

(1.755,33)

(1.730,85)

Φόροι – τέλη

(642,32)

(620,86)

Έξοδα ταξιδίων

(297,94)

(272,39)

Έξοδα κίνησης προσωπικού

(307,21)

(313,97)

(5.664,13)

(5.803,01)

Υλικά άμεσης ανάλωσης και έντυπα

(162,48)

(285,95)

Διάφορα άλλα έξοδα

(254,08)

(342,35)

Αποσβέσεις

(532,43)

(527,82)

Πρόβλεψη αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

(159,08)

(163,82)

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

(780,56)

(571,61)

(92.483,54)

(88.734,86)

Αναλώσεις αποθεμάτων
Μισθοί και ημερομίσθια προσωπικού
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

Σύνολα

8.2

Εμφάνιση των ανωτέρω δαπανών στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Σύνολα

31.12.2018

31.12.2017

(64.608,14)

(60.730,13)

(4.081,27)

(4.077,70)

(23.013,57)

(23.355,42)

(780,56)

(571,61)

(92.483,54)

(88.734,86)

Στο κόστος πωλήσεων κατά τη τρέχουσα χρήση εμφανίζεται αυξημένο λόγω αντίστοιχης αύξησης
στις οργανικές πωλήσεις της Εταιρείας.
8.3

Ανάλυση λοιπών εσόδων/(εξόδων)

Λοιπά έσοδα
Από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Σύνολα

Λοιπά έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έξοδα αναδιοργάνωσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολα

Σύνολο λοιπών εσόδων/(εξόδων)

31.12.2018

31.12.2017

168,61

29,91

52,27

19,34

220,88

49,25

31.12.2018

31.12.2017

(2,96)

(4,37)

-

(21,78)

(985,37)

(436,02)

(13,11)

(158,69)

(1.001,44)

(620,86)

(780,56)

(571,61)

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης κατά τη τρέχουσα χρήση περιλαμβάνουν αποζημιώσεις απόλυσης
προσωπικού λόγω αλλαγής του μοντέλου διοίκησης ποσού Ευρώ 683 χιλ. , πρόβλεψη αποζημιώσεων
προσωπικού λόγω μεταφοράς του κλάδου καταναλωτικών συγκολλητικών προϊόντων στην
συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Henkel Italia ποσού Ευρώ 212 χιλ. και λοιπές προβλέψεις ποσού
Ευρώ 90,37 χιλ.

9.

Φόρος εισοδήματος

Για την τρέχουσα χρήση, ο τρέχων φόρος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας συντελεστή 29% ενώ ο
αναβαλλόμενος φόρος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας συντελεστές από 25% μέχρι 28%.
Ο Νόμος 4579/2018 (ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018), τροποποιεί τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(Νόμος 4172/2013) σχετικά με τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, μειώνοντας τον
φορολογικό συντελεστή ως εξής:
- 28% για τη χρήση 2019
- 27% για τη χρήση 2020
- 26% για τη χρήση 2021
- 25% για τη χρήση 2022 και έπειτα.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος», αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις υπολογίζονται χωρίς προεξόφληση με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται
να εφαρμοστούν την περίοδο της πραγματοποίησής τους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπιστεί
ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Οι φορολογικές ζημιές κάθε χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό κερδών των
πέντε επόμενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100% επί του φόρου
εισοδήματος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, υπερβάλλον ποσό
προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.
Ο γενικός κανόνας παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων είναι
5 έτη (ήτοι η οριζόμενη από το άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για τις χρήσεις έως 2013 και από
το άρθρο 36 παρ.1 του ν.4174/2013 από τη χρήση 2014 και μετά) αρχής γενομένης από το τέλος
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης –
πρακτικά 6 έτη από το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της Εταιρείας.
Στο πρόσφατο παρελθόν ήταν συνήθης πρακτική των φορολογικών αρχών αφενός μεν να εκδίδουν
συνεχόμενες παρατάσεις της παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρων, με
αποτέλεσμα να μην ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό σημείο για τη λήξη της παραγραφής (από το
2013 και μετά η πιθανή επέκταση του χρόνου παραγραφής εξαρτάται και από την έκδοση εντολής
ελέγχου από την φορολογική διοίκηση) αφετέρου να δημοσιεύονται οι παρατάσεις μεταγενέστερα
του έτους που έπεται εκείνου στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση. Με την έκδοση των
πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1738/2017 και ΣτΕ 2934/2017) οι
ανωτέρω ρυθμίσεις κρίθηκαν πως αντιβαίνουν τις αρχές του Συντάγματος.
Στη βάση των ανωτέρω αποφάσεων, δόθηκαν οδηγίες στη φορολογική διοίκηση, για την
προτεραιοποίηση των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι έλεγχος σε
παλαιότερα έτη – πέραν της εξαετίας – δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες
περιπτώσεις που προβλέπονταν από την ισχύουσα τα έτη εκείνα νομοθεσία (συμπληρωματικά
στοιχεία, μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κτλ.).
Κατόπιν της υπ’ αρ. 482/0/1118/16.03.2012 εντολής ελέγχου διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος
στην Εταιρεία από το Κ.Ε.ΜΕ.EΠ για τις Διαχειριστικές Περιόδους 2005 έως 2009 ο οποίος
ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση της Εταιρείας μετά τις
προσαυξήσεις ανήλθε σε ποσό Ευρώ 20,5 εκατ. (αφορά ενδοομιλικές συναλλαγές ποσό Ευρώ 18,5
εκατ. ΦΠΑ ποσό Ευρώ 1,6 εκατ. και λοιπούς φόρους και τέλη ποσό Ευρώ 0,4 εκατ.).
Η Εταιρεία αποδέχθηκε φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου και για
το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 16,6 εκατ. περίπου το οποίο μετά από πρόσθετες προσαυξήσεις
διαμορφώθηκε σε Ευρώ 16,8 εκατ. περίπου, άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών. Οι προσφυγές της Εταιρείας έγιναν αποδεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά το
ποσό Ευρώ 16,4 εκατ. περίπου (αφορά ενδοομιλικές συναλλαγές χρήσεων 2005 έως 2009 κατά το
ποσό των Ευρώ 14,9 εκατ. και ΦΠΑ χρήσεως 2006 κατά το ποσό των Ευρώ 1,5 εκατ. και
απορρίφθηκαν κατά το ποσό Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου (αφορά ΦΠΑ χρήσεων 2005, 2008 και 2009)
για το οποίο έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη (βλέπε Σημείωση 18 ).
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, για να προσφύγει δικαστικώς, είχε ήδη καταβάλει το ποσό των Ευρώ 8,4
εκατομμυρίων περίπου το οποίο, μετά από συμψηφισμούς με άλλες φορολογικές οφειλές που
πραγματοποιήθηκαν κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών όπως
αναφέρονται ανωτέρω, διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 0 χιλ. ( βλέπε Σημείωση 14) κατά την
31 Δεκεμβρίου 2018.
Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε εμπρόθεσμα αναιρέσεις κατά των αποφάσεων του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών διεκδικώντας το ποσό των Ευρώ 16,4 εκατ., οι οποίες προσδιορίστηκαν για τη
δικάσιμο της 13.11.2019.
Βασιζόμενοι στη θετική για την Εταιρεία απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, αναφορικά με τις
ενδοομιλικές δαπάνες των χρήσεων 2005 έως και 2009 και το ΦΠΑ χρήσεως 2006 , η Διοίκηση της
Εταιρείας και ο Νομικός της Σύμβουλος πιστεύουν ακράδαντα ότι η υπόθεση αυτή θα τελεσιδικήσει
προς όφελος της Εταιρείας και για το λόγο αυτό περιόρισε την σχετική πρόβλεψη στο ποσό των
Ευρώ 0,4 εκατομμυρίων περίπου, καθώς πέραν αυτού του ποσού δεν αναμένεται να προκύψει
περαιτέρω επιβάρυνση για την Εταιρεία (Σημείωση 18).
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία στις 27 Δεκεμβρίου 2016 έλαβε εντολή ελέγχου από τις Φορολογικές
Αρχές για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και ο έλεγχος ξεκίνησε από τις φορολογικές
αρχές στις 18 Μαΐου 2017 χωρίς ωστόσο ποτέ να οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία
αντιλόγισε στην προηγούμενη χρήση την πρόβλεψη φόρου ποσού Ευρώ 368,55 χιλ. , που είχε
σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις αναφορικά με την χρήση 2010, λόγω παραγραφής του
δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος και σχετικών προστίμων
κατά της Εταιρείας . (Σημείωση 9.1)
Στις 20 Ιουλίου 2017 η Εταιρεία έλαβε εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου από τις Φορολογικές Αρχές
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι για τη χρήση αυτή έχει
πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον νόμιμο ελεγκτή και έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό με
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Επιπρόσθετα έχει παρέλθει το διάστημα των 18 μηνών από την
υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2012 εντός του οποίου θα έπρεπε να
ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος αυτής της χρήσης εάν η Εταιρεία είχε επιλεγεί στο δείγμα επανελέγχου.
Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος της χρήσης 2012.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον νόμιμο ελεγκτή και εκδόθηκε
φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, η εργασία διασφάλισης φορολογικής
συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή βρίσκεται σε εξέλιξη και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν
και απεικονίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
H επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στον αναβαλλόμενο φόρο ποσού Ευρώ
175 χιλ. για την Εταιρεία οφείλεται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
στην Ελλάδα τα επόμενα έτη από την επαναμέτρηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από
αναβαλλόμενη φορολογία.

9.1 Ανάλυση φόρου εισοδήματος
31.12.2018

31.12.2017

1.194,46

-

-

(368,55)

Τρέχων φόρος
Αντιλογισμός προβλέψεων φόρων προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολα

165,43

632,24

1.359,89

263,69

9.2 Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή
31.12.2018

31.12.2017

3.151,22

1.633,58

Θεωρητικός φόρος 29%

913,85

473,74

Μόνιμες φορολογικές διαφορές

271,20

158,50

-

(368,55)

174,84

-

1.359,89

263,69

43,15%

16,14%

Κέρδη προ φόρων

Αντιλογισμός προβλέψεων φόρων προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή
Πραγματική φορολογική επιβάρυνση
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

9.3

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και υπολογίζεται
βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει κατά τη χρήση που οι προσωρινές
φορολογικές διαφορές θα τακτοποιηθούν. Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων
εισοδήματος έχει ως εξής :

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Χρέωση / (Πίστωση) λόγω μεταβολής λογιστικών μεθόδων
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Χρέωση / (Πίστωση) στα αποτελέσματα
Χρέωση / (Πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

1.318,40
138,99
1.457,39
(165,43)
(40,88)
1.251,08

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίστηκε με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει κατά
την χρήση που οι προσωρινές διαφορές θα τακτοποιηθούν και επιβάρυνε τα αποτελέσματα προκύπτει
απο τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές:
31.12.2018

31.12.2017

0,29

(0,54)

16,11

51,69

Απαιτήσεις από πελάτες

(90,07)

(734,58)

Λοιπές απαιτήσεις

(13,83)

4,48

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

(90,76)

56,89

Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας

(6,10)

(14,12)

Προβλέψεις αναδιοργάνωσης

(1,02)

(13,57)

Δεδουλευμένα έξοδα

18,83

(53,32)

Λοιπές προβλέψεις

(9,46)

40,53

(30,30)

30,30

(206,31)

(632,24)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αναβαλλόμενος φόρος φορολογικών ζημιών
Σύνολα

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε στα κέρδη μετά φόρων έξοδο ποσού Ευρώ
165,43 χιλ. που αφορά αναβαλλόμενο φόρο από προσωρινές διαφορές επί των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων ενώ στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναγνωρίστηκε έξοδο ποσού Ευρώ 40,88 χιλ.
που αφορά αναβαλλόμενο φόρο επί των αναλογιστικών (ζημιών)/ κερδών της πρόβλεψης για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Η Εταιρεία συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες
ανάγονται στις εξής αιτίες:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενος φόρος φορολογικών ζημιών
Σύνολα
ΔΠΧΑ 9 & 15 προσαρμογές μετάβασης
Αναπροσαρμοσμένο Σύνολο

31.12.2018
0,99
262,47
171,21
(9,35)

31.12.2017
0,70
246,36
142,44
4,48

629,97

720,75

26,88
68,19
27,68
73,04
-

32,97
69,21
8,85
62,34
30,30

1.251,08
1.251,08

1.318,40
138,99
1.457,39

10. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

1-Ιαν-17
Προσθήκες χρήσης
Ανακατατάξεις
Πωλήσεις/διαγραφές
31-Δεκ-17
Προσθήκες χρήσης
Πωλήσεις/διαγραφές
31-Δεκ-18
Σωρευμένες
αποσβέσεις
1-Ιαν-17
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις
πωληθέντων
31-Δεκ-17
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις
πωληθέντων
31-Δεκ-18
Αναπόσβεστη αξία
31-Δεκ-18

1.555,10
1.555,10
1.555,10

Κτίρια
&
κτιρ.
εγκ/σεις
13.101,03
138,71
13.239,74
46,00
13.285,74

-

7.709,11
320,81

480,93
34,15

1.917,30
168,74

10.107,34
523,70

-

-

-

(3,45)

(3,45)

-

8.029,92
306,99

515,08
31,03

2.082,59
186,85

10.627,59
524,87

-

-

-

(16,29)

(16,29)

-

8.336,91

546,11

2.253,15

11.136,17

1.555,10

4.948,83

133,68

502,44

7.140,05

31-Δεκ-17

1.555,10

5.209,82

128,96

494,18

7.388,06

Αξία
κτήσης
αποτίμησης

ή

Οικόπεδα

Μηχ/τα & μηχ.
εγκαταστάσεις

Λοιπός
εξοπλισμός

640,25
3,79
644,04
35,75
679,79

2421,12
159,11
(3,45)
2.576,78
195,10
(16,29)
2.755,59

17.717,50
301,61
(3,45)
18.015,66
276,85
(16,29)
18.276,22

ΣΥΝΟΛΟ

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξέτασε στην τρέχουσα χρήση τυχόν ενδείξεις που θα οδηγούσαν στην
διενέργεια άσκησης απομείωσης της λογιστικής αξίας των ιδιόκτητων κτιρίων και οικοπέδων της και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν τέτοιες ενδείξεις γιατί αφενός δεν έχει επιδεινωθεί το
γενικότερο κλίμα της κτηματαγοράς από το προηγούμενο έτος και αφετέρου δεν έχει μεταβληθεί η
χρήση των ακινήτων αυτών.
Στις 6 Δεκεμβρίου 2016, συνεπεία της με αριθμό δέσμευσης 422/2016 Διατάξεως του κ. Προέδρου
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,
επεβλήθη σε βάρος της Εταιρείας (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 Ν. 3691/2008) το
μέτρο της απαγόρευσης εκποίησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης του με ΚΑΕΚ
γεωτεμαχίου 050960104002 οικοπέδου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, συνολικής εκτάσεως 4.042,53
τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Μοσχάτου Αττικής, επί
της οδού Κύπρου 23. Η δέσμευση αυτή επεβλήθη λόγω φερόμενης καθυστέρησης καταβολής από
την Εταιρεία βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ύψους Ευρώ 6.860,67 χιλ. που αφορά το
υπολειπόμενο 50% του ποσού που κατέβαλε η Εταιρεία προκειμένου να προσφύγει ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών κατά των πράξεων οριστικού
προσδιορισμού φόρου Ευρώ 13,2 εκατ. για τις χρήσεις 2005 – 2008 που επιδόθηκαν στην Εταιρεία
στις 25 Νοεμβρίου 2015 (σημείωση 9). Η ανωτέρω δέσμευση επιβλήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που η υπόθεση τελεσιδικήσει υπέρ των Φορολογικών
Αρχών, το Δημόσιο θα εισπράξει και το υπόλοιπο ποσό.
Στις 11 Ιανουαρίου 2017 η Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών
αίτηση για την άρση της δέσμευσης η οποία απορρίφθηκε με το υπ’ αριθ. 2093/2017 βούλευμα του
Συμβουλίου. Εντούτοις, σε συνέχεια της αποδοχής των προσφυγών της Εταιρείας από το Διοικητικό

Εφετείο Αθηνών και την συνεπακόλουθη ακύρωση των καταλογιστικών πράξεων οριστικού
προσδιορισμού φόρου Ευρώ 13,2 εκατ. που αφορούσαν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2005 –
2008, η Εταιρεία προέβη σε εκ νέου αίτηση άρσης του επιβληθέντος μέτρου ενώπιον του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Αθηνών και αναμένεται η έκδοση του βουλέυματος. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό
Δημόσιο άσκησε εμπρόθεσμα αναιρέσεις κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
για τις χρήσεις 2005 – 2009, διεκδικώντας συνολικά ποσό Ευρώ 16.4 εκατ., οι οποίες
προσδιορίστηκαν αρχικά για τη δικάσιμο της 07.11.2018 οπότε και ανεβλήθησαν για τη δικάσιμο της
13.11.2019 (σημείωση 9).

11.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως εξής :

Αξία κτήσης ή αποτίμησης 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Αξία κτήσης ή αποτίμησης 31 Δεκεμβρίου
Σωρευμένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις 31 Δεκεμβρίου
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου

12.

31.12.2018

31.12.2017

3.588,86

3.583,31

19,03

5,55

3.607,89

3.588,86

3.565,50

3.561,39

7,56

4,11

3.573,06

3.565,50

34,83

23,36

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
αφορούν δοσμένες εγγυήσεις.

13.

Απαιτήσεις από πελάτες

Πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Σύνολα

31.12.2018

31.12.2017

20.998,25

18.092,41

(534,64)

(950,94)

20.463,61

17.141,47

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσαρμογή λόγω υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

2018

2017

950,94

3.776,93

409,77

-

1.360,71

3.776,93

Προσθήκες χρήσης

-

21,78

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις

(168,61)

-

Χρησιμοποιήσεις

(657,46)

(2.847,77)

534,64

950,94

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

14.

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
31.12.2018

31.12.2017

44,09

44,09

ΦΠΑ εισπρακτέος περιόδου

578,40

802,59

ΦΠΑ εισπρακτέος

180,18

180,18

-

297,01

52,74

58,75

-

2.422,15

110,90

192,29

Λοιποί παρακρατημένοι φόροι

Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου – Φόροι
εισοδήματος
Λοιπές επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από δικαίωμα επιστροφής προιόντων βάσει ΔΠΧΑ 15
Σύνολα

33,39
999,70

3.997,06

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 2.422 χιλ. εισπράχθηκε
τον Σεπτέμβριο 2018.

15.

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τράπεζες
Ταμείο
Σύνολα

31.12.2018

31.12.2017

12.060,74

8.890,33

7,06

1,70

12.067,80

8.892,03

16.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

16.1

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 6.690,00 χιλ. μετοχές, ονομαστικής αξίας
Ευρώ 3 (απόλυτο ποσό) έκαστη, δηλαδή σύνολο Ευρώ 20.070,00 χιλ.

16.2 Αποθεματικά
Τα αποθεματικά της Εταιρείας ύψους Ευρώ 2.897,99 χιλ. αναλύονται ως εξής :




Τακτικό αποθεματικό Ευρώ 1.540,62 χιλ.: Σύμφωνα µε την Ελληνική εταιρική νομοθεσία,
ετησίως παρακρατείται το 5% τουλάχιστον των κερδών μετά φόρων για δημιουργία τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη διανομή
μερίσματος, τυχόν ζημιών. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπό του
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας.
Αφορολόγητα
αποθεματικά
Ευρώ 1.357,37
χιλ.:
Αφορούν
αποθεματικά
που
δημιουργήθηκαν βάσει διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που παρέχουν τη δυνατότητα
μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο διανομής τους προς τους
μετόχους με τον ισχύοντα τότε φορολογικό συντελεστή. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 η
φορολογία των ανωτέρω αποθεματικών σε περίπτωση διανομής θα ανέρχονταν σε ποσό Ευρώ
393,63 χιλ.

17. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόζει τις
διατάξεις παλαιότερων νόμων (Ν.2112/1920, Ν.2190/1920, Ν.3198/1955) και συνεπώς προβαίνει
σε σχηματισμό μεγαλύτερων προβλέψεων αποζημιώσεων καθώς και στην καταβολή μεγαλύτερων
ποσών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Για την εκτίμηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις παροχές στο προσωπικό για αποζημιώσεις
συνταξιοδότησης, η Εταιρεία προσέλαβε έναν εξουσιοδοτημένο αναλογιστή και το αποτέλεσμα της
έρευνάς του χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) και η νέα επιμέτρηση στις παραδοχές δηλώνεται απευθείας στα
κέρδη εις νέον και γνωστοποιείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
17.1 Βασικές
πρόβλεψης

παραδοχές

αναλογιστικών

προγραμμάτων

για

τον

υπολογισμό

31.12.2018

31.12.2017

Συντελεστής προεξόφλησης

1.90%

1.60%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών

2.50%

2.50%

13,21

13,43

Μέση αναμενόμενη απομένουσα εργασιακή ζωή (έτη)

της

17.2 Ανάλυση ευαισθησίας

31.12.2018

31.12.2017

+/-0,5% σε αυξήσεις μισθών

Πρόβλεψη +5,7%/-5,3%

Πρόβλεψη +6,0%/-5,6%

+/-0,5% σε επιτόκιο

Πρόβλεψη +5,7%/-5,3%

Πρόβλεψη +6,1%/-5,7%

17.3 Ανάλυση κόστους

31.12.2018

31.12.2017

21,75

26,35

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

137,33

137,47

159,08

163,82

17.4 Εμφάνιση της πρόβλεψης στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
2018

2017

2.485,35

2.522,22

159,08

163,82

39,02

32,40

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες

(140,95)

(233,09)

Πρόβλεψη 31 Δεκεμβρίου

2.542,50

2.485,35

Πρόβλεψη 1 Ιανουαρίου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος

18.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Έξοδα
αναδιοργάνωσης
Υπόλοιπα 1
Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
προβλέψεων
Χρησιμοποίηση
προβλέψεων
Αντιλογισμός
προβλέψεων
Υπόλοιπα 31
Δεκεμβρίου 2018

Προβλέψεις για
φόρους

Λοιπές
προβλέψεις

Σύνολο

238,65

356,85

45,31

640,81

985,37

-

-

985,37

(962,51)

-

-

(962,51)

(18,00)

-

-

(18,00)

243,51

356,85

45,31

645,67

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης Ευρώ 243,51 χιλ. αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2019 και
αφορά κυρίως πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω της μεταφοράς του κλάδου

καταναλωτικών συγκολλητικών προϊόντων στην συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Henkel Italia
ποσού Ευρώ 212 χιλ.
Οι προβλέψεις για φόρους αναλύονται σε προβλέψεις για επίδικες φορολογικές υποθέσεις ποσού
Ευρώ 356,85 χιλ. (σημείωση 9).
Οι λοιπές προβλέψεις Ευρώ 45,31 χιλ. αφορούν πρόβλεψη για υποθέσεις σε δικαστήρια.

19. Τραπεζικές υποχρεώσεις
Η Εταιρεία διαθέτει λογαριασμό υπερανάληψης εντούτοις δεν είχε τραπεζικές υποχρεώσεις την
ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

20. Προμηθευτές
Οι προμηθευτές που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν υπόλοιπα
πληρωτέα σε προμηθευτές για αγορά απόκτηση παγίων στοιχείων, αγορά υπηρεσιών κλπ.

21. Οφειλές από φόρους και εισφορές
31.12.2018

31.12.2017

1.194,46

-

ΦΠΑ πληρωτέος

12,74

-

ΕΟΦ

78,95

71,84

264,86

317,31

Φόρος εισοδήματος

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού
Λοιποί φόροι
Σύνολα

41,84

41,75

1.592,85

430,90

22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
31.12.2018

31.12.2017

Προκαταβολές πελατών

924,81

691,81

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

396,42

404,44

Πρόσθετες αμοιβές προσωπικού (bonus)

504,56

627,85

95,99

113,70

Μη ληφθείσα άδεια πληρωτέα
Δεδουλευμένα έξοδα προμηθειών
αντιπροσώπων
Δεδουλευμένα έξοδα διαφήμισης

102,63

130,35

357,50

356,15

Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα

435,39

354,11

Πρόβλεψη επιστροφών προιόντων

94,78

-

Λοιπές υποχρεώσεις

53,48

16,43

2.965,56

2.694,84

Σύνολα

23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Αφορούν εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την Εταιρεία καθώς και
συγγενείς με αυτήν εταιρείες, από τις οποίες η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες ,
ενώ παρέχει σε αυτές υπηρεσίες. Όλες οι ανωτέρω συναλλαγές γίνονται στη βάση κόστους πλέον
κέρδους και με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων.
23.1 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις
Συνδεδεμένα μέρη

Υποχρεώσεις

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

32,04

25,27

438,07

363,15

261,02

513,00

5.595,47

5.362,88

Henkel AG & Co. KgaA

Συγγενής

Henkel Global Supply
Chain BV

Μητρική

Henkel Italia S.r.l.

Συγγενής

3,25

17,86

40,44

21,92

Henkel Chemical
Management

Συγγενής

-

-

-

0,04

Henkel Iberica S. A

Συγγενής

-

-

0,26

90,56

Henkel GPM Ltd

Συγγενής

36,38

18,38

-

-

Henkel Srbija d.o.o.

Συγγενής

-

-

0,07

-

Συγγενής

-

-

52,54

55,27

1,46

-

45,05

-

-

621,02

6.126,85

5.893,82

Henkel Slovensko
spol.s.r.o SK
Henkel Central
Eastern Europe GmbH
Punch Industries
Unlimited

Συγγενής
Συγγενής

Σύνολα

332,69

23.2 Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

31.12.2018

31.12.2017

Μισθοί

680,78

853,64

Λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές (bonus)

169,98

212,20

Μη χρηματικές βραχυπρόθεσμες παροχές

49,66

48,38

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

33,67

31,06

934,09

1.145,28

Σύνολα

-

23.3 Ανάλυση εσόδων από συνδεδεμένα μέρη
31.12.2018
31.12.2017
Υπηρεσίες

Συνδεδεμένα μέρη

Henkel AG & Co. KgaA
Henkel Global Supply Chain B.V
Henkel GPM Ltd.
Henkel Italia S.r.l.
Henkel Iberica SA
Henkel Limited
Henkel Central Eastern Europe
Henkel Norden AB
The Dial Corporation
Punch Industries Unlimited
Σύνολα

Συγγενής
Μητρική
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής

618,14
2.722,56
414,03
39,93
15,40
12,04
4,86
3.826,96

396,18
2.668,85
228,57
19,70
39,00
16,54
19,79
4,67
45,04
3.438,34

23.4 Ανάλυση εξόδων προς συνδεδεμένα μέρη
Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Αγορές
Υπηρεσίες
Σύνολα
αποθεμάτων

Συνδεδεμένα μέρη

Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel

AG & Co. KgaA
Global Supply Chain BV
Iberica S.A.
Italia S.r.l.
Limited
Slovensko spol. S.r.o.
Nederland B.V.
Srbija d.o.o.
Central Eastern Europe
Belgium N.V.

Συγγενής
Μητρική
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής

Σύνολο

4.811,97
1.127,92
14,79
256,93
41,05
690,53
12,13
0,07
16,70
11,49

4.811,97
65.769,45
14,79
256,93
41,05
690,53
12,13
0,07
16,70
11,49

64.641,53

6.983,58

71.625,11

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Αγορές
Υπηρεσίες
Σύνολα
αποθεμάτων

Συνδεδεμένα μέρη

Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel
Henkel

64.641,53
-

AG & Co. KgaA
Global Supply Chain BV
Corporation
Chemical Management
Iberica S.A.
Italia S.r.l.
Limited
Slovensko spol. S.r.o.

Συγγενής
Μητρική
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής
Συγγενής

Σύνολο

61.084,93
-

4.595,32
499,38
0,59
0,47
241,79
263,03
122,62
708,18

4.595,32
61.584,31
0,59
0,47
241,79
263,03
122,62
708,18

61.084,93

6.431,38

67.516,31

24.

Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

24.1

Μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (ως μισθωτής)

Αφορούν ενοίκια αυτοκινήτων & κτιρίων και σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμβόλαια, η Εταιρεία
υποχρεούται να εξαντλήσει την διάρκεια που προβλέπεται στο κάθε συμβόλαιο, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση επιβαρύνεται με τα αναφερόμενα σε αυτά πρόστιμα.
31.12.2018

31.12.2017

Εντός 1 έτους

772,60

486,79

Από 2 μέχρι 5 έτη

910,77

409,19

1.683,37

895,98

24.2

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις



Φόρος εισοδήματος – Σημείωση 9



Αφορολόγητα αποθεματικά – Σημείωση 16.2



Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Στις 26 Ιουνίου 2013 κατατέθηκε κατά της Εταιρείας αγωγή ποσού Ευρώ 791,68 χιλ. από αντιπρόσωπο
για αποζημίωση πελατείας για παράβαση όρων συμβάσεως, παράβαση του άρθρου 9 του Π.Δ.
219/1991 και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Για την αγωγή αυτή εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4138/2017
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε εξ ολοκλήρου την αγωγή του
αντιδίκου. Έχει ασκηθεί έφεση από τον αντίδικο, η οποία συζητήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η
απόφαση του Εφετείου απορρίπτει όλους του λόγους έφεσης του αντιδίκου, πλην του λόγου περί
συμψηφισμού δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων. Ως εκ τούτου το Εφετείο επικυρώνει την
πρωτόδικη απόφαση πλην του κεφαλαίου της περί δικαστικών εξόδων (που τα είχε επιβάλει μόνο στην
ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα) και συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα του πρώτου βαθμού μεταξύ των
διαδίκων. Ο νομικός σύμβουλος έχει στα χέρια του την οριστική απόφαση. Η Διοίκηση της Εταιρείας
έχει ήδη σχηματίσει σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη ύψους περίπου Ευρώ 30 χιλ. η οποία
αντιλογίστηκε στην προηγούμενη χρήση.
Στις 24 Απριλίου 2017 κατατέθηκε κατά της Εταιρείας αγωγή ποσού Ευρώ 910,64 χιλ. από
αντιπρόσωπο για αποζημίωση πελατείας, διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ως
απόρροια λήξης της συνεργασίας εντός του 2017. Ωστόσο, με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό που
υπεγράφη την 26 Ιουνίου 2018, τα αντίδικα μέρη συμφωνήσαν στην εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς και η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού εντός της τρέχουσας
χρήσης, για το οποίο είχε σχηματισθεί κατά το 2017 αντίστοιχη πρόβλεψη. (Σημείωση 18)
25

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

25.1

Γενικά

Η Εταιρεία από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων, που αποτελούνται κυρίως από
τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και
συνδεόμενα μέρη, εκτίθεται σε κίνδυνο πιστωτικό, ρευστότητας και συνθηκών αγοράς. Η Σημείωση
παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεσή της σε αυτούς τους κινδύνους, τους στόχους, τις πολιτικές
και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και διαχείρισή τους, ενώ το συνολικό πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν
στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε
όλο το εύρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Η διαχείριση του κινδύνου, που διαμορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό
Συμβούλιο, περιλαμβάνει την αναγνώριση, αποτίμηση και αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών
κινδύνων και παρακολουθείται από τη διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού της Εταιρείας, η
οποία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης
κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι
που αντιμετωπίζει, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να
ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της
Εταιρείας.

25.2

Πιστωτικός κίνδυνος

Αφορά απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία και ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος
των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης, πριν
του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών, εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του
ικανότητα, μέσω της εξέτασης διαθέσιμων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης, και ορίζονται ατομικά
πιστωτικά όρια (μέγιστο ανοιχτό ποσό που μπορεί να έχει χωρίς να απαιτείται έγκριση από την
διοίκηση) τα οποία επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση υπέρβασής τους απαιτείται έγκριση
από αρμόδια όργανα της διοίκησης ανάλογα με το ποσό. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού
κινδύνου των πελατών, γίνεται ομαδοποίησή τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των
απαιτήσεών τους και τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας.
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη επισφάλειας που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες σε
σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση
ή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις κατανέμονται σε ευρύ αριθμό
πελατών και ως εκ τούτου ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται.

Ζημίες απομείωσης
Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την ημερομηνία ισολογισμού ήταν:

Μη λήξαντα
Λήξαντα 1-30 ημέρες
Λήξαντα 31-60 ημέρες
Λήξαντα 61-90 ημέρες
Λήξαντα 91-180 ημέρες
Λήξαντα >180 ημέρες
Σύνολα

31.12.2018

31.12.2017

20.316,76
335,14
147,88
14,79

17.068,71
81,37
8,68
25,38

183,68

908,27

20.998,25

18.092,41

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση αναφέρεται στην Σημείωση 13
ανωτέρω.

25.3

Κίνδυνος ρευστότητας

Είναι ο κίνδυνος να μη μπορεί η Εταιρεία να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις
όταν λήγουν, ενώ η προσέγγιση που υιοθετεί για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει,
όσο γίνεται περισσότερο, ότι θα έχει πάντα αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της κάτω από συνήθεις ή δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες
ή να διακινδυνεύει τη φήμη της.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό ρευστών
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις είναι επαρκείς
ώστε να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Γενικά η Εταιρεία
εξασφαλίζει ότι διαθέτει τα αναγκαία ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει πλήρως τις λειτουργικές της

ανάγκες και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη της ακραίες
συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές. Επιπρόσθετα, η γραμμή
πίστωσής της αφορά μη εγγυημένο όριο υπερανάληψης Ευρώ 0,5 εκατ. που φέρει τόκο με επιτόκιο
7,75%. Σημειώνεται ότι ένας ισχυρός παράγοντας εξάλειψης κινδύνου ρευστότητας είναι η ευχέρεια
εσωτερικού δανεισμού από τον Όμιλο με χαμηλότερα της αγοράς επιτόκια.

Παρακάτω παρατίθενται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τόκων και εξαιρώντας τις συμφωνίες συμψηφισμού:
31.12.2018
Σημ.
Προμηθευτές 20,
23.1
Λοιπές
22
υποχρεώσεις
Σύνολα

Λογιστικές Συμβατικές
αξίες
ταμ. ροές

31.12.2017

1 έτος ή Λογιστικές Συμβατικές
λιγότερο
αξίες
ταμ. ροές

1 έτος ή
λιγότερο

8.784,02

8.784,02

8.784,02

8.924,48

8.924,48

8.924,48

2.965,56

2.965,56

2.965,56

2.694,84

2.694,84

2.694,84

11.749,58

11.749,58 11.749,58 11.619,32

11.619,32 11.619,32

25.4 Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Συνίσταται στον κίνδυνο τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή η αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων
να επηρεάζονται από αλλαγή τιμών, όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές των μετοχών
και σκοπός αυτής της διαχείρισης κινδύνου είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας σε αυτούς στο
πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, αλλά διενεργεί συναλλαγές κυρίως σε Ευρώ, που είναι
το λειτουργικό της νόμισμα, οπότε δεν εκτίθεται σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών από
εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Κίνδυνος επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από
διακυμάνσεις επιτοκίων, ενώ η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για υποχρεώσεις και επενδύσεις
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των
επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της και οι αποφάσεις για τη διάρκεια των δανείων και τη
σχέση σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

25.5 Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσιάζει ανοδική σταθεροποίηση
γεγονός που προκύπτει από την άνοδο των εξαγωγών, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και
της απασχόλησης καθώς από την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου τριετούς προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη
χώρα το 2015, έχουν χαλαρώσει με την τελευταία τροποποίηση που τέθηκε σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου
2018, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και το γεγονός ότι ανήκει σε μια
από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, καθώς και τη χρηματοοικονομική της
κατάσταση, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν
σημαντικά τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. 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.

25.6 Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να
διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει
την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την
απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το
σύνολο της καθαρής θέσης καθώς και το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους και προσδοκά σε
περαιτέρω ανάπτυξή του. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με
τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

26. Εύλογες αξίες – χρηματοοικονομικά μέσα
Οι αξίες των χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης
λήξης τους.
31.12.2018
31.12.2017
Λογιστική
Λογιστική
Σημείωση
Εύλογη αξία
Εύλογη αξία
αξία
αξία
Πελάτες
13, 23.1
21.330,94
21.330,94
18.713,43
18.713,43
Λοιπές απαιτήσεις
14
999,70
999,70
3.997,06
3.997,06
Διαθέσιμα και ταμειακά
15
12.067,80
12.067,80
8.892,03
8.892,03
ισοδύναμα
Προμηθευτές
20 , 23.1
8.784,02
8.784,02
8.924,48
8.924,48
Λοιπές υποχρεώσεις
22
2.965,56
2.965,56
2.694,84
2.694,84
27. Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών
Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών KPMG
Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών χρήσης 2018 και για
τον έλεγχο των πακέτων χρηματοοικονομικής αναφοράς για σκοπούς ενοποίησης με την μητρική
Εταιρεία, ποσού Ευρώ 101,5 χιλ. καθώς και η αμοιβή του νόμιμου ελεγκτή για την εργασία
διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 5 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, ποσού Ευρώ 65 χιλ.

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Στις 1 Ιουνίου 2019, η Εταιρεία μετέφερε όλο το πελατολόγιο του κλάδου Καταναλωτικών
Συγκολλητικών προϊόντων στην Henkel Italia έναντι αντιτίμου Ευρώ 1.100 χιλ. Η αλλαγή αυτή έγινε
στα πλαίσια της μετάβασης του Ομίλου της Henkel σε ένα νέο μοντέλο διανομής των Καταναλωτικών
Συγκολλητικών προϊόντων μέσω διανομέων το οποίο έχει σκοπό να προσφέρει ανάπτυξη του
μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας στον Όμιλο το οποίο συνοδεύεται με μείωση του προσωπικού
της Εταιρείας. Κατά τη τρέχουσα χρήση η Εταιρεία έχει σχηματίσει στα βιβλία της σχετική πρόβλεψη
ποσού Ευρώ 212 χιλ. για την αποζημίωση του προσωπικού.

Εκτός από το ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2018 που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα
παρατιθέμενα κονδύλια.
Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2019
Γεώργιος Τσουνάκης

Giancarlo Dalbesio
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2018, τις Καταστάσεις Συνολικών Εισοδημάτων, Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές
Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για
τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος
Eφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 9 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι
η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκρεμοδικία με τις Φορολογικές Αρχές για ποσό ΕΥΡΩ 16.8 εκατομμυρίων περίπου,
έναντι του οποίου σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ 400 χιλιάδων περίπου. Η
Διοίκηση της Εταιρείας και οι Νομικοί της Σύμβουλοι πιστεύουν ακράδαντα ότι η εκκρεμοδικία αυτή θα
τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό δεν σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις.
Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση 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, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές
τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
στο σύνολό 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, όπως αυτά
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.
Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 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 τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

— Καταλήγουμε σε συμπέρασμα για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το αν 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. Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
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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 στη Διοίκηση, 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.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του Άρθρου 43α του Ν. 21901920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.

β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
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Αναστάσιος Παναγίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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