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Α.

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Για τα πεπραγµένα της χρήσης 2017.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2017
(01/01/2017-31/12/2017), καθώς και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2017 οι οποίες
συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).
Το περιεχόµενο της εν λόγω εκθέσεως έχει ως ακολούθως :
Α.

Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση 1/131/12/2017.

Β.

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

Γ.

Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτή
προσώπων.

∆.

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα της υποβολής
της έκθεσης.

Ε.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα.

ΣΤ.

Προβλεπόµενες εξελίξεις της Εταιρείας.

Ζ.

Υποκαταστήµατα.
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Α.

Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση
31/12/2017.

Ποσά σε χιλ. ευρώ

2017

2016

Κύκλος εργασιών

1.240

1.379

Μείον : κόστος πωλήσεων (πρό
αποσβέσεων)

(440)

(450)

800

Μείον : έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)
Μείον : έξοδα διοίκησης (προ
αποσβέσεων)

1/1-

Μεταβολή
%

Ποσό

(139)

(10,08%)

10

(2,22%)

929

(129)

(13,89%)

(137)

(113)

(24)

21,24%

(260)

(212)

(48)

22,64%

1

1

0

0,00%

Κέρδη/(ζηµίες) προ τόκων, αποσβέσεων &
φόρων (EBITDA)

404

605

(201)

(33,22%)

Πλέον/µείον : Χρηµ/κάΈσοδα (+) / Έξοδα
(-)

-

3

(3)

(100,0%)

Κέρδη/(ζηµιές) Προ Αποσβέσεων Φόρων

404

608

(204)

(33,55%)

Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων

(19)

(19)

0

0,00%

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως προ
Φόρων

385

589

(204)

(34,63%)

Μείον Φόροι:

(75)

(182)

107

(58.79%)

310

407

(12)

(1)

(11)

298

406

(108)

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)

Πλέον/µείον : Λοιπά λειτουργικά
έσοδα/(έξοδα)

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά
από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκ/κά συνολικά εισοδήµατα µετά από
φόρους
1.

Κύκλος εργασιών

α.

Κύκλος εργασιών

(97)

(23.83%)
1100,00%
(26.60%)

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε σε € 1.240 χιλ. έναντι € 1.379 χιλ. στην
χρήση 2016, σηµειώνοντας µείωση € 139 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 10%. Η µεγάλη αύξηση του κύκλου
εργασιών της εταιρείας κατά το 2016, στην οποία συνετέλεσε καθοριστικά η λειτουργία του Εθνικού
Μητρώου Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης, το 2017 οµαλοποιείται στο πραγµατικό
της µέγεθος αιτιολογώντας την µείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας.
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β.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το έτος 2017 ανήλθαν σε € 856 χιλ. έναντι € 794 χιλ. το έτος 2016 αυξηµένα κατά
€ 62 χιλ. ή ποσοστό € 7,8% λόγω αυξηµένων προβλέψεων επισφάλειας απαιτήσεων.
γ.

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν µε
κέρδη τα οποία ανήλθαν σε € 404 χιλ. έναντι κερδών € 605 χιλ. της προηγούµενης χρήσης και είναι
µειωµένα κατά € 201 χιλ. ποσοστό 33%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών της
Εταιρείας (βλ. παρ. 1α).
δ.

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους.

Τα κέρδη της Εταιρείας µετά από φόρους ανήλθαν το 2017 σε € 310 χιλ., έναντι κερδών € 407 χιλ. κατά
το 2016, ενώ τα συνολικά εισοδήµατα ανήλθαν σε € 298 χιλ. έναντι € 406 χιλ. το 2016.
2.

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες

Η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία της ως Συλλογικό Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.
3.

Αποσβέσεις

Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων σε επίπεδο Εταιρείας
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Αποσβέσεις κόστους Πωλήσεων
Αποσβέσεις εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Αποσβέσεις εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
4.

2017
15
1
3
19

2016
15
1
3
19

Φόροι

Ο φόρος εισοδήµατος για καταβολή στην τρέχουσα χρήση και ο αναβαλλόµενος φόρος ανήλθαν συνολικά
σε € 75 χιλ.
5.

Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες

Παραθέτουµε τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες :
31.12.2017 31.12.2016
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Σύνολο ενεργητικού
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROΕ)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC)
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους + Χρηµ/κά έξοδα
Σύνολο καθαρού δανεισµού + Ίδια κεφάλαια
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22,44%

28,03%

58,05%

172,46%

76,92%

814%

Β.

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων

Οι συνήθεις Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι κίνδυνοι αγοράς
(µεταβολές σε επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών
ροών.
Ειδικότερα :
α)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό
κίνδυνο.
β)

Κίνδυνος επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε τέτοιο κίνδυνο καθώς δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε βραχυπρόθεσµο ή
µακροπρόθεσµο δανεισµό.
γ)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσµα των
καθηµερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας γίνεται µε αξιόπιστους και
φερέγγυους πελάτες, στα πλαίσια µακροχρονίων συνεργασιών. Στη βάση αυτή και σε συνάρτηση µε την
υφιστάµενη εµπειρία και την παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτησυναλλασσόµενου µε την Εταιρεία ο πιστωτικός κίνδυνος εκ των συναλλαγών αυτών εκτιµάται ότι είναι
µικρός.
δ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία προσπαθεί µέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου, µε την διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης µέσω εξασφάλισης
δυνατότητας άµεσης τραπεζικής χρηµατοδότησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επιτυγχάνει
αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
ε)

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Clearing Ratio)

Η διοίκηση της Εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο
πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε
κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως :
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια
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31.12.2017
131
(131)

31.12.2016
186
(186)

534

236

(0,25)

(0,79)

Γ.

Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτή
προσώπων.

Τέτοιες συναλλαγές αφορούν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη
λειτουργία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε :

01.01.2017 -31.12.2017
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
LPC ΑΕ
MOTOR OIL HELLAS
CORAL
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις &
Παροχή
Υπηρεσιών
1
423
18
4
446

Αγορές
2
2

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
271
15
286

443
443

Τα έσοδα αφορούν κατά κύριο λόγο σε εισφορές υπόχρεων.
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί η
Εταιρεία για τις αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους.
Τέλος οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν κατά την
περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2017 σε € 201 χιλ..
∆.

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα υποβολής της
έκθεσης

Η Εταιρεία στις 5 Μαρτίου 2018 προσαρµοζόµενη στις επιταγές του Ν. 4496/2017 ονοµαστικοποίησε τις
µετοχές της. Επιπλέον µεταβίβασε την συµµετοχή της στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
του Κέντρου Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Α.Ε. (ΚΕ.ΠΕ.∆. Α.Ε.) σε νέο µέτοχο ο οποίος
έχει συµβατή ιδιότητα σύµφωνα µε τον Ν. 4496/2017.
Ε.
α)

Χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές

Οι υιοθετηµένες λογιστικές πολιτικές σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβανοµένων των
κριτηρίων κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίµησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόµενων
εσόδων και εξόδων όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων,
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή συµµετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στην σηµ. 3 των
εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017.
31.12.2017
β) Κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα)
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
▪ Κόστος ανειληµµένων πληρωµών (περιλαµβανοµένων δανείων)
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31.12.2016

1.218

1.290

751

1.140

γ)

Εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων

Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις δεν διαφέρουν
ουσιωδώς των εύλογων αξιών.
ΣΤ.

Προβλεπόµενες εξελίξεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει υποβάλλει προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Αν.) νέο
επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αφορά στην εξαετία 2019 – 2024 και αναµένει την έγκρισή του. Παράλληλα
προέβει στις απαραίτητες ενέργειες προκείµενου να προσαρµοστεί στις επιταγές του Ν.4496/2017.
Η Εταιρεία σκοπεύει την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και των πρακτικών τις οποίες ακολουθεί
προκειµένου να επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος Συλλογής και Ανακύκλωσης των Αποβλήτων Λιπαντικών
Ελαίων µε το βέλτιστο κόστος, επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο υψηλό Περιβαλλοντικό όφελος.
Ζ.

Υποκαταστήµατα

Η Εταιρεία διαθέτει έξι (6) υποκαταστήµατα:
-

Το υποκατάστηµα Αττικής στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στην θέση Μαύρη Ώρα στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Το υποκατάστηµα Πάτρας στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στην θέση Μπείκι Ωλενίας.
Το υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης.
Το υποκατάστηµα Βόλου στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στη Β’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου.
Το υποκατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου
Κρήτης.
Το υποκατάστηµα Καβάλας στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο χώρο στην περιοχή Αµυγδαλεώνα.

Τα εν λόγω υποκαταστήµατα δεν εκδίδουν αυτοτελή λογιστικά αποτελέσµατα.
Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει συνεργασίες στις περιοχές της Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης όπου
µπορεί να εξυπηρετεί Συλλέκτες και Αξιοποιητές.

Ασπρόπυργος, 26 Ιουνίου 2018
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Ε. ∆εληγιώργης

-9-

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς της χρήσης
1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2016

Σηµ.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη / (Ζηµιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις

7
8
9
10
16

93
4
54
35
12
198

103
4
54
78
1
240

10
11

1.052
131
1.183
1.381

1.026
186
1.212
1.452

12
13

311
223
534

311
6
(81)
236

17
16

96
-

76
-

96

76

660
91
751
847
1.381

956
184
1.140
1.216
1.452

18
15

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι την 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση Συνολικού εισοδήµατος της χρήσης από 1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ Ευρώ)
Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµ/κά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
Μείον: Αναβαλλόµενος φόρος
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα

23
24

24
24

15

31.12.2017
1.240
(455)
785
1
(140)
(261)
385
385
(75)
310
(17)
5
298

31.12.2016
1.379
(465)
914
1
(116)
(213)
586
3
589
(182)
407
(1)
406

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι την 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1 Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

1 Ιανουαρίου 2016
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως
Αναλογιστικό κέρδος / (ζηµία)
31 ∆εκεµβρίου 2016

1 Ιανουαρίου 2017
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως
Αναλογιστικό κέρδος / (ζηµία)
Αποθεµατικά
31 ∆εκεµβρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.554
(1.243)
311

311
311

Αποθεµατικά
6
6

Αποτελέσµατα
εις νέον
(488)
407
(1)
(81)

6
217
223

(81)
310
(12)
(217)
-

Σύνολο
1.072
(1.243)
407
(1)
236

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι την 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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236
310
(12)
534

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση ταµειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2017
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
01.01-31.12.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Φόροι Πληρωθέντες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β)+ (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης

01.01-1.12.2016

385

589

19
65
(45)
4
(174)

19
30
(3)
(250)
18
(63)

(4)

-

254

340

(9)
-

(2)
3

(9)

1

(300)

(500)

(300)

(500)

(55)
186
131

(159)
345
186

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι την 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
1.

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία («η Εταιρεία»), η οποία είναι ανώνυµη εταιρεία και έχει
συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στον Ασπρόπυργο, Λ.
∆ηµοκρατίας 67, Τ.Κ. 19300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό, την οργάνωση και την
λειτουργία συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
Αποκλειστικός µέτοχος της ΕΝ.∆Ι.Α.Λ.Ε ΑΕ. είναι η Εταιρεία LPC Α.Ε.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και της θυγατρικής της Εταιρείας ΚΕ.ΠΕ.∆ Α.Ε.,
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 είναι 11
άτοµα (31.12.2016 : 12 άτοµα).
Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 έχουν εγκριθεί
προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 26η Ιουνίου 2018.
•
•
•
•
2.

Γεώργιος ∆εληγιώργης
Απόστολος Μαντούκας
Αντώνιος Κουρής
Ιωάννης Συρινίδης

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ)

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα και έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. Η εκτίµηση
της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και νέες Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµοστέες για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2017
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για
αχρησιµοποίητες ζηµιές»
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος ώστε να διευκρινιστεί ότι οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που υπολογίζονται στην εύλογη αξία και στο κόστος για φορολογικούς
σκοπούς προσαυξάνουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός του αναµένει
να ανακτήσει τη λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού εργαλείου µέσω πώλησης ή χρήσης αυτού. Η
λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίµηση πιθανών µελλοντικών
φορολογητέων κερδών και οι εκτιµήσεις για µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν περιλαµβάνουν
φορολογικές εκπτώσεις που προέρχονται από την αναστροφή εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Μια
οικονοµική οντότητα εκτιµάει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Όπου ο φορολογικός νόµος αποκλείει τη χρήση των φορολογικών
ζηµιών, µια οικονοµική οντότητα θα εκτιµήσει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε
άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ίδιου τύπου. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Πρόταση διαφάνειας»
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» ώστε να διευκρινιστεί ότι οι οικονοµικές οντότητες
θα παρέχουν γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις µεταβολές στα στοιχεία παθητικού που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει
σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2018
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήµατα και το οποίο θα πρέπει να
εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. Τα πέντε βήµατα στο µοντέλο έχουν ως εξής:
Προσδιορίστε τη σύµβαση µε τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης, καθορίστε
την τιµή της συναλλαγής, κατανείµετε το τίµηµα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του
συµβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η οντότητα ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης.
Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέµατα όπως το χρονικό σηµείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο,
το λογιστικό χειρισµό του µεταβλητού τιµήµατος, το κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης
και διάφορα συναφή θέµατα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 15 (Τροποποίηση) «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Οι διευκρινίσεις επί του ∆ΠΧΑ 15 τροποποιούν τρία σηµεία και συγκεκριµένα αφορούν σε αλλαγές που
διευκρινίζουν τη χρήση του όρου ‘διακριτό’ στο πλαίσιο του προσδιορισµού των υποχρεώσεων εκτέλεσης
των συµβάσεων, σε αλλαγές που διευκρινίζουν τη χρήση της αρχής του ‘ελέγχου’ κάνοντας τη διάκριση
κατά πόσο µια οικονοµική οντότητα ενεργεί για την ίδια ή ως διαµεσολαβητής και σε αλλαγές που
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
συµβάλλουν στο να διευκρινιστεί κατά πόσο οι δραστηριότητες µιας οικονοµικής οντότητας ‘επηρεάζουν
σηµαντικά’ την πνευµατική ιδιοκτησία κατά την περίοδο που έχει παραχωρηθεί σε πελάτη. Η τροποποίηση
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική
επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για
την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθµισης, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες µε τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχικά εκτιµάται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του η
επίδραση για την Εταιρεία δεν θα είναι σηµαντική. Η Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης
της εν λόγω επίδρασης στις Οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9,
∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39»
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του
∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και
αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο υπάρχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί
να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της
οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη
τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις του
προτύπου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τις εκτιµήσεις της Εταιρείας η επίδρασή
τους στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας θα είναι όπως προαναφέρθηκε ως άνω για το ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα».
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 'Χρηµατοοικονοµικά µέσα' στο ∆ΠΧΑ 4
'Ασφαλιστήρια συµβόλαια' »
Τροποποιεί το IFRS 4 ‘Ασφαλιστήρια Συµβόλαια’ ώστε να παρέχει δύο προσεγγίσεις για τις επιχειρηµατικές
οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια στα πλαίσια του IFRS 4: α) παρέχει την επιλογή σε όλες
τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και
όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων τα τυχόν έσοδα ή έξοδα προερχόµενα από συγκεκριµένα στοιχεία
ενεργητικού, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως την έκδοση
ασφαλιστηρίων συµβολαίων στα πλαίσια του IFRS 4, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2018 και δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια. Η
εφαρµογή τους είναι προαιρετική και έως την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέµβριο 2017 και εκτιµάται ότι δεν θα έχει
επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιεί το ∆ΠΧΑ 2 ώστε να αποσαφηνίζει την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών σε σχέση α) µε τη λογιστική αντιµετώπιση των
παροχών βάσει αξίας µετοχών που διακανονίζονται σε µετρητά και περιλαµβάνουν όρους εκτέλεσης, β) την
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
ταξινόµηση παροχών βάσει αξίας µετοχών που τακτοποιούνται µε συµψηφισµό, και γ) την λογιστική
αντιµετώπιση παροχών βάσει αξίας µετοχών σε σχέση µε τις µετατροπές παροχών που διακανονίζονται µε
µετρητά σε παροχές που διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις του
Εταιρείας και της Εταιρίας.
Ε∆∆ΠΧΠ 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές»
Η ερµηνεία αφορά συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ή µέρη συναλλαγών όπου α) υπάρχει τίµηµα που
καθορίζεται σε ξένο νόµισµα β) η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µια προπληρωθείσα απαίτηση ή µια
υποχρέωση από αναβαλλόµενα έσοδα σε σχέση µε αυτήν την συναλλαγή, πριν αναγνωρίσει τη σχετική
απαίτηση, έξοδο ή έσοδο, και γ) η προπληρωθείσα απαίτηση ή το αναβαλλόµενο έσοδο είναι µη χρηµατικά.
Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών κατέληξε ότι η ηµεροµηνία της συναλλαγής µε σκοπό τον καθορισµό της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης της µη νοµισµατικής
προπληρωθείσας απαίτησης ή του αναβαλλόµενου εσόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές
πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία συναλλαγής καθορίζεται για έκαστη πληρωµή ή
είσπραξη. Η ερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η
επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» - Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα
Τροποποιεί το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» ώστε να προσδιορίζεται στην παράγραφο 57 ότι µια
οικονοµική οντότητα θα χαρακτηρίσει ή αποχαρακτηρίσει ένα ακίνητο ως επενδυτικό ακίνητο τότε και µόνο
όταν υπάρχει ένδειξη αλλαγής στη χρήση του. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται εάν το ακίνητο πληροί ή παύει
να πληροί τον ορισµό του επενδυτικού ακινήτου. Αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης και µόνο για τη
χρήση ενός ακινήτου δεν αποτελεί από µόνη της ένδειξη αλλαγής στη χρήση. Η λίστα παραδειγµάτων
ενδείξεων στην παράγραφο 57 (a) – (d) παρουσιάζεται τώρα χωρίς να εξαντλεί όλα τα παραδείγµατα. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις
Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2019
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και δηµοσίευση των
µισθώσεων µε σκοπό την διασφάλιση ότι µισθωτές και εκµισθωτές παρέχουν πληροφόρηση που απεικονίζει
ορθά τις σχετικές συναλλαγές. Το πρότυπο προσδιορίζει µια λογιστική µέθοδο για τους µισθωτές, που
απαιτεί να αναγνωρίζουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για όλες τις µισθώσεις, εκτός αν αυτές έχουν
12µηνη ή µικρότερη διάρκεια ή το αντικείµενο µίσθωσης είναι χαµηλής αξίας. Οι εκµισθωτές θα συνεχίζουν
να διακρίνουν τις λειτουργικές από τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις, βάσει αντίστοιχης προσέγγισης του
∆ΠΧΑ 16 µε αυτή του προγενέστερου ∆ΛΠ 17. Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Οκτώβριο 2017 και θα εκτιµηθεί από τον Εταιρεία η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Ε∆∆ΠΧΠ 23 «Ασαφής µεταχείριση του Φόρου Εισοδήµατος»
Η ερµηνεία προτίθεται να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζηµιά), τις φορολογικές
βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, τους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους και
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική µεταχείριση του φόρου
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εισοδήµατος βάσει του ∆ΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήµατος). Η Ερµηνεία προβλέπει µια οικονοµική οντότητα α)
να καθορίζει εάν οι όποιοι αβέβαιοι χειρισµοί φορολογικών θεµάτων αξιολογούνται συλλογικά ή
µεµονωµένα και β) να αξιολογεί εάν είναι πιθανό η αρµόδια φορολογική αρχή να αποδεχθεί την
υιοθετηµένη ή προτεινόµενη από την οντότητα λογιστική µεταχείριση του φορολογικού θέµατος στη
δήλωση φόρου εισοδήµατος: εάν ναι, η οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φορολογική της θέση σε
συνάρτηση µε τον εν λόγω λογιστικό χειρισµό – εάν όχι, η οντότητα πρέπει να παρουσιάσει το αντίκτυπο
του αβέβαιου λογιστικού χειρισµού στην φορολογική της θέση. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από τον Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις Οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες και Κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα» για µακροχρόνιες επενδύσεις σε κοινοπραξίες, που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη
συνδεδεµένη ή κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης.
Περιγράφονται λεπτοµερώς οι αλλαγές στο κείµενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιµηθεί από την Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις
Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Προπληρωµές µε αρνητική αποζηµίωση»
Η τροποποίηση στοχεύει να αντιµετωπίσει ανησυχίες σχετικά µε το πώς το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα» κατηγοριοποιεί συγκεκριµένα προπληρωθέντα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιεί τα έως τώρα
προβλεπόµενα κατά το ∆ΠΧΑ 9 σχετικά µε τα δικαιώµατα λήξης, έτσι ώστε να επιτρέψει την προσµέτρηση
στο αναπόσβεστο κόστος (ή ανάλογα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο, στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων) ακόµα και στην περίπτωση αρνητικής αποζηµίωσης. Επιπρόσθετα το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) αποσαφηνίζει τη λογιστική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων παθητικού µετά από µια µετατροπή. ∆ιευκρινίζει ότι µια οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει
οποιεσδήποτε προσαρµογές στο αναπόσβεστο κόστος της οικονοµικής υποχρέωσης, που προκύπτει από τη
µεταβολή ή ανταλλαγή στοιχείων παθητικού στο αποτέλεσµα, στην ηµεροµηνία της µεταβολής ή
ανταλλαγής. Η τροποποίηση του Προτύπου θα εφαρµοστεί αναδροµικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιµηθεί από τον Εταιρεία η τυχόν επίδραση της στις
Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθαρισµένων
παροχών»
Οι αλλαγές του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση µεταβολής, περικοπής ή διακανονισµού του
προγράµµατος καθαρισµένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο
καθαρός τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιηµένων
αναλογιστικών παραδοχών. Επιπλέον έχουν συµπεριληφθεί προσαρµογές στο πρότυπο που να
αποσαφηνίζουν το αντίκτυπο τυχόν µεταβολής, περικοπής ή διακανονισµού του προγράµµατος στα
προαπαιτούµενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το
2017 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017.
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τρία πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτάει έλεγχο
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίµηση της προηγούµενης συµµετοχής της
στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα
αποκτάει από κοινού έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου
εκτίµηση συµµετοχής που είχε στην επιχείρηση αυτή.
∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όλες οι φορολογικές επιπτώσεις των µερισµάτων θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτει ο φόρος.
∆ΛΠ 23 «Κόστη ∆ανεισµού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν µέρος δανείου παραµένει σε εκκρεµότητα αφού το συναρτώµενο
µε αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιµο προς τη χρήση ή πώληση για την οποία προορίζεται, το ποσό του
δανείου αυτού συµπεριλαµβάνεται στο κεφάλαιο του συνολικού δανεισµού της οντότητας στον υπολογισµό
του δείκτη δανεισµού.
Νέα πρότυπα εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2021
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Το ∆ΠΧΑ 17 προβλέπει οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις να επιµετρώνται στην τρέχουσα αξία εκτέλεσης του
ασφαλιστήριου συµβολαίου και παρέχει µια πιο οµοιόµορφη προσέγγιση για την επιµέτρηση και
παρουσίαση όλων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι σχεδιασµένες ώστε να
επιτυγχάνεται µια αξιόπιστη, βάσει αρχών, λογιστική µεταχείριση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Το
∆ΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 από τον Ιανουάριο του 2021. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιµάται ότι δεν θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
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3.

Λογιστικές Αρχές και ∆ήλωση Συµµόρφωσης

3.1.

∆ήλωση Συµµόρφωσης

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.2.

Αρχή του Ιστορικού Κόστους

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Η
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται
στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.

3.4. Συµµετοχές
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος
κτήσεως και υπόκειται σε έλεγχο για πιθανή αποµείωση της αξίας τους.
3.5.

Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της
λειτουργίας της επιχείρησης και τα οποία περιλαµβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν περιλαµβάνουν
εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται µε πωλήσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες και η είσπραξή της απαίτησης είναι εξασφαλισµένη.
(β) Τόκοι
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που
προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου.
(γ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την στιγµή που θεµελιώνεται το δικαίωµα
είσπραξής τους.
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(δ) Μισθώµατα
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.
3.6.

Τοµείς δραστηριότητος

Ο τοµέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι οι εισφορές ανακύκλωσης υπόχρεων
διαχειριστών εντεταµένων στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Η ανωτέρω δραστηριότητα παρακολουθείται µέσω αντίστοιχης ενιαίας διοικητικής πληροφόρησης.
3.7.

Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα

3.8.
(α)

Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού
Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών,
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά
κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας
(projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα
αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων
και εξόδων. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση
που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα
στην περίοδο ωρίµανσης.
(β)
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν
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τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει
πιθανότητα απόλυσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του αριθµού
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση
αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
3.9.

Φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε τον
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για τη χρήση 2017). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν
από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν
περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες
χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται
λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται
στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές
διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν
φορολογητέα κέρδη και συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του
εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που
επιδρούν στην διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στην
χρήση κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή
πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται στα ίδια
κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
3.10. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια κατά την 31.12.2004 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία θεωρήθηκε ως
τεκµαιρόµενο κόστος σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α 1. Μεταγενέστερες αποκτήσεις επιµετρώνται στο κόστος
κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει
και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται
µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων
πάγιου ενεργητικού είναι ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
20-50 έτη
9-33 έτη
7-9 έτη
4-33 έτη

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος
χρήσεως και προσαρµόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώµατου πάγιου καθορίζεται
ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
3.11. Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη
σταθερή µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.
3.12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό της Εταιρείας. Αυτά εµφανίζονται στο
κόστος κτήσεως τους και αποσβένονται ανάλογα µε την εκτιµώµενη από την Εταιρεία ωφέλιµη ζωή τους.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΖΩΗ
Λογισµικό
4-5
3.13. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώµατων
και ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν
υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2017.
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3.14. Πελάτες
Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται συνεκτιµώντας την
παρούσα αξία τους υπολογισµένης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση αναγνωρίζεται όταν
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται
µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών,
προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα. Για πελάτες
που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον
χαρακτηρισµό των επισφαλών.

3.15. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και τις βραχυπρόθεσµες
µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου.
3.16. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται
στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος,
σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , έως ότου οι
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα
για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
3.17. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό της
Εταιρείας, από τη στιγµή που η Εταιρεία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης
χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα
αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία. Στοιχεία ενεργητικού
αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή
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αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η
Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από
την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της
κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να
τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι
και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι
τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών
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αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και
προεξόφληση ταµειακών ροών.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη
συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
3.18. ∆άνεια τραπεζών
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα)
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.19. Μερίσµατα
Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εµφανίζονται ως
υποχρέωση της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην περίοδο εντός της οποίας τα
µερίσµατα έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
3.20. Πιστωτές
Η αρχική αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία
αποτιµώνται στην πραγµατική άξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εφόσον υπάρχει
σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την ονοµαστική αξία.
3.21. Κόστος δανεισµού
Το κόστος δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή ή κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων
των οποίων η ολοκλήρωση µέχρι της χρησιµοποίησής τους ή πώλησής τους εκτείνεται σε σηµαντικό
χρονικό διάστηµα επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν έσοδα (τόκοι και έσοδα) πρόσκαιρης επένδυσης
συγκεκριµένου δανεισµού µέχρι χρησιµοποίησής του ως ανωτέρω αποµειώνει το κεφαλοποιηµένο κόστος
δανεισµού. Λοιπά κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα εντός της περιόδου που
επισυµβαίνουν.
3.22 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων
Τα ποσά που εµπεριέχονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες Ευρώ.
∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.
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4.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση κινδύνων
διεκπεραιώνεται από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία λειτουργεί µε
συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση.
(α)

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε τέτοιο κίνδυνο καθώς δεν έχει
προβεί σε οποιοδήποτε βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο δανεισµό.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας γίνεται µε αξιόπιστους και φερέγγυους πελάτες, στα πλαίσια
µακροχρονίων συνεργασιών. Στη βάση αυτή και σε συνάρτηση µε την υφιστάµενη εµπειρία και την διαρκή
παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτη-συναλλασσόµενου µε την Εταιρεία ο
πιστωτικός κίνδυνος εκ των συναλλαγών αυτών εκτιµάται ότι είναι µικρός.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η εισπραξιµότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η Εταιρεία προσπαθεί µέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής
και πιστοληπτικής περιόδου, µε την διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων καθώς επίσης µέσω εξασφάλισης δυνατότητας άµεσης τραπεζικής χρηµατοδότησης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επιτυγχάνει αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
(δ)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων κυµαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές
εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα
διαφορετικό από το νόµισµα αποτίµησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά
και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.

- 28 -

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
▪ Εισπρακτέα ποσά (περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα)

31.12.2017

31.12.2016

1.218

1.290

751

1.140

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
▪ Κόστος ανειληµµένων πληρωµών (περιλαµβανοµένων
δανείων)
5.

Προσδιορισµός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), που
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η
τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει
την πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών
ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το
οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα
και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η Εταιρεία
προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος.
Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η
διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
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7. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα - κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

109
109

59
1
60

154
1
155

330
2
332

53
8
61

25
5
30

128
3
131

213
16
229

49

30

24

103

Οικόπεδα - κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

109
109

60
60

155
6
161

332
6
338

61
8
69

30
5
35

131
3
134

229
16
245

40

25

27

93

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Συσσωρευµένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2016

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017
Συσσωρευµένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 31
∆εκεµβρίου 2017
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

59
59

Συσσωρευµένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

51
3
54
3
Ασώµατες ακινητοποιήσεις

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017

59
3
61

Συσσωρευµένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017

54
3
57

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2017

4

9.

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 90% στην Εταιρεία ΚΕ.ΠΕ.∆. Α.Ε. Η Εταιρεία στις Μαρτίου 2018
προσαρµοζόµενη στις επιταγές του Ν. 4496/2017 ονοµαστικοποίησε τις µετοχές της. Επιπλέον µεταβίβασε
την συµµετοχή της στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του Κέντρου Εναλλακτικής
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Α.Ε. (ΚΕ.ΠΕ.∆. Α.Ε.) σε νέο µέτοχο ο οποίος έχει συµβατή ιδιότητα
σύµφωνα µε τον Ν. 4496/2017.
10.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
31.12.2017
19
16
35

Εγγυήσεις
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο
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31.12.2016
19
59
78

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κυκλοφορούν ενεργητικό
31.12.2017
457
66
(144)
379
287
461
(75)
1.052

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης
Τελικές εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες (σηµ. 21)
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

31.12.2016
478
103
(157)
424
233
369
1.026

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία. ∆εν υπάρχει
σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Η Εταιρεία στη χρήση σχηµάτισε νέα πρόβλεψη αποµείωσης πελατών και λοιπών απαιτήσεων συνολικού
ποσού € 71 χιλ. ενώ έκανε χρήση ποσού των σχηµατισµένων προβλέψεων αξίας € (9) χιλ.
11.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31.12.2017
131
131

∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
12.

31.12.2016
1
185
186

Μετοχικό Κεφάλαιο

Την 31η ∆εκεµβρίου 2017 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 310.800 αποτελούµενο από
222.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,4 έκαστη. Το µετοχικό κεφάλαιο έχει πλήρως καταβληθεί.
13.

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες / (Μειώσεις)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

Τακτικά
αποθεµατικά
1
1

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες / (Μειώσεις)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017

1
30
31

Αποθεµατικά
φορολογηθέντα Αφορολόγητα
κατ΄ ειδικό τρόπο Αποθεµατικά
5
5
5
5
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187
187

Σύνολο
6
6
6
217
223

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
14.

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα )
Σύνολο

15.

31.12.2017

31.12.2016

-

3
3

Φόρος εισοδήµατος
31.12.2017
(91)
9
6
(75)

Φόρος Εισοδήµατος
Επιστροφή Φόρου Εισ.
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

31.12.2016
(184)
(2)
(182)

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε τον
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% για το 2017). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα
καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαµβάνονται
έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν
περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.
Ο φόρος εισοδήµατος των υπολογίζεται µε τα κάτωθι ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων καθαρών
κερδών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογή σε φορολογική βάση
Φορολογική Βάση
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά
Σε αφορολόγητο αποθεµατικό
Φορολογητέο εισόδηµα
Φόρος εισοδήµατος βάσει του συντελεστή 29% (2016:
29%)
Συµπληρωµατικός φόρος
Σύνολο
16.

31.12.2017
385
9
394
97
(177)
314

31.12.2016
589
4
593
40
634

91
91

184
184

Αναβαλλόµενοι φόροι

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα
να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων
και όταν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ανήκει στην ίδια φορολογική αρχή.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Αναπρ.
παγίων
Υπόλοιπο 01.01.2016

Αντιλ.
Πρόβλεψη
εξόδων
αποζηµ.
πολυετούς
προσωπικού
απόσβεσης

Λοιπές

Σύνολο

4

(3)

(20)

20

1

Χρέωση/(Πίστωση) αποτελεσµάτων

(1)

-

(1)

-

(2)

Χρέωση/(Πίστωση) Αναβαλλόµενου
φόρου

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2016

3

(3)

(21)

20

(1)

Χρέωση/(Πίστωση) αποτελεσµάτων

1

(1)

(2)

(4)

(6)

Χρέωση/(Πίστωση) Αναβαλλόµενου
φόρου

-

-

(5)

-

(5)

Υπόλοιπο 31.12.2017

4

(4)

28

16

(12)

17.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ένα µερικώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για
συµµετέχοντες εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος αυτού οι εργαζόµενοι δικαιούνται
εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού µισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους
και των ετών προϋπηρεσίας τους στην Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε τον Ν.
2112/1920 για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα
δικαιώµατα και όρια συνταξιοδότησης. ∆εν παρέχονται άλλες παροχές ή επιδόµατα µετά την
συνταξιοδότηση.
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού του προγράµµατος και της παρούσας αξίας της
συνολικής υποχρέωσης καθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης έγιναν την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και µε εκτίµηση για το 2018 από
ανεξάρτητο αναγνωρισµένο αναλογιστή.
Ο πιο σηµαντικές οικονοµικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Ηµεροµηνία

Αύξηση

Επιτόκιο

Αποτίµησης

αποδοχών

Προεξόφλησης

31.12.2016
31.12.2017

1,75%
1,75%

1,4%
1,4%

Πληθωρισµός
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1,75%
1,75%

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία στην αρχή της χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Περικοπές
Κόστος τόκου
Αναλογιστική ζηµία / (κέρδος) – οικονοµικές υποθέσεις
Παρούσα αξία στο τέλος της περιόδου

31.12.2017
76
3
(4)
3
1
17
96

31.12.2016
71
3
1
1
76

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής :

31.12.2017
3
(4)
3
1
3

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Περικοπές
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης / (περιουσιακού στοιχείου)
Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων
Ανάλυση ευαισθησίας
N.2112
Παρούσα αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισµός µε προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%
18.

31.12.2017
96
89
102

31.12.2016
76
71
82

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :

Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες (σηµ 21)
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι - τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2017
71
1
443
14
129
2
660

31.12.2016
67
2
743
14
128
2
956

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.
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31.12.2016
3
1
4

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
19.

Κέρδη ανά µετοχή

Βασικά και Μειωµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά
µετοχή (€ ανά µετοχή)
(Ζηµίες) / Κέρδη που αναλογούν στους
µετόχους της Εταιρείας (σε χιλ.)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού
µετοχών (σε χιλ.)
Βασικά και Μειωµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά
µετοχή (€ ανά µετοχή)

20.

31.12.2017

31.12.2016

298

406

222

222

1,342

1,828

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχοµένως να
προκύψει από φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων ποσού € 20 χιλ.. Η τελευταία ελεγµένη
φορολογική χρήση είναι η χρήση 2008.
Για τη χρήση του 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης αναµένεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017. Αν µέχρι την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα
έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Για την χρήση του 2011, 2012 , 2013, 2014 , 2015 και 2016 βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί
έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε «σύµφωνη γνώµη» για την Εταιρεία.
Ο µεταφορέας κ. Μπαιλκγάµης άσκησε κατά της Εταιρείας αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών για την καταβολή αποζηµίωσης από αδικοπραξία συνολικού ύψους € 78 χιλ. Η αγωγή θα συζητηθεί
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 17/10/2019. Η διοίκησης της Εταιρείας εκτιµά ότι δε
θα προκύψει καµία επιβάρυνση από την εν λόγω αγωγή.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
21.

Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω:
Πωλήσεις & Παροχή
Υπηρεσιών
1
370
19
4
394

01.01.2017-31.12.2016
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
LPC ΑΕ
MOTOR OIL HELLAS
CORAL
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις & Παροχή
Υπηρεσιών
1
423
18
4
446

01.01.2017-31.12.2017
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε
LPC ΑΕ
MOTOR OIL HELLAS
CORAL
ΣΥΝΟΛΟ

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2
2

233
5
238

743
743

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2
2

271
15
286

443
443

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων της
Εταιρείας. Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε καταβολή µετρητών. Καµία
εγγύηση δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα πρόσωπα.
22.

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών

∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος των
αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως ακολούθως:

23.

31.12.2017

31.12.2016

201

192

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Η Εταιρεία σύµφωνα µε τον νέο τρόπο λειτουργίας της όπως αυτός προσδιορίστηκε από την απόφαση 37η /
2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης έχει έσοδα µόνο
από εισφορές υπόχρεων διαχειριστών αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και δεν δραστηριοποιείται σε άλλους
επιχειρηµατικούς τοµείς. Ο κύκλος εργασιών στην παρούσα χρήση ανήλθε σε € 1.240 χιλ. έναντι € 1.379
χιλ. στη χρήση 2016.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
24.

Έξοδα ανά κατηγορία

Μισθοδοσία
Αµοιβές κ έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις επισφάλειας
Σύνολο κόστους πωληθέντων, διοίκησης και
διάθεσης

1.01-31.12.2017

1.01- 31.12.2016

461
72
129
20
84
19
71

468
54
135
21
72
19
25

856

794

Στα ανωτέρω περιλαµβάνεται η αµοιβή των ορκωτών εκλεκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων ποσό € 7 χιλ. καθώς και για την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης ποσό € 6 χιλ.

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπά έξοδα
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών / παροχών
Σύνολο

1.01- 31.12.2017
338
83
34

1.01- 31.12.2016
348
85
31

7
462

4
468

Ο µέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας το 2017 ανέρχεται σε 11 άτοµα (2016: 12 άτοµα).
25.

Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά

1.01- 31.12.2017

1.01- 31.12.2016

Ενοίκια

1

1

Σύνολο

1

1

26.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού

Η Εταιρεία προσαρµοζόµενη στις επιταγές του Ν. 4496/2017 και λόγω της ασυµβίβαστης ιδιότητας που είχε
ως µέτοχος Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταβίβασε τις µετοχές που κατείχε στο
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών Λιπαντικών του Κέντρου
Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Α.Ε σε νέο µέτοχο την 5η Μαρτίου 2018.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
27.

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και η
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.endiale.gr
Ασπρόπυργος, 26 Ιουνίου 2018,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Α∆Τ. ΑΗ075714

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΗΣ
Α∆Τ. Π400933

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ
Α∆Τ. ΑΗ032449 ΑΡ.Α∆.4437 Α
ΤΑΞΗΣ
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