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Α.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019
(01/01/2019-31/12/2019), καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 οι οποίες
συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Το περιεχόμενο της εν λόγω εκθέσεως έχει ως ακολούθως :
Α.

Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/201931/12/2019.

Β.

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

Γ.

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

Δ.

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.

Η.

Λοιπά
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Α.

Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/201931/12/2019.

Ποσά σε χιλ. ευρώ

2019

Κύκλος εργασιών

1.352 1.340

12

1%

Μείον : κόστος πωλήσεων (πρό αποσβέσεων)

-347

-424

77

-18%

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)

1.005

917

88

10%

Μείον : έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)

-175

-118

-57

48%

Μείον : έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)

-229

-157

-72

46%

1

1

0

0%

602

643

-41

-6%

-5

-

-5

-

Κέρδη/(ζημιές) Προ Αποσβέσεων Φόρων

597

643

-46

-7%

Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων

-104

-18

-86

477%

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως προ Φόρων

493

625

-132

-21%

Μείον Φόροι:

-15

-21

6

-29%

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους

478

604

-126

-21%

-6

-1

-5

500%

472

603

-131

22%

Πλέον/μείον : Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη/(ζημίες) προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (EBITDA)
Πλέον/μείον : Χρημ/κάΈσοδα (+) / Έξοδα (-)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκ/κά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

1.

Κύκλος εργασιών

α.

Κύκλος εργασιών

2018

Μεταβολή
Ποσό
%

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε σε € 1.352 χιλ. έναντι € 1.340 χιλ. στην χρήση
2018, σημειώνοντας αύξηση € 12 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 1 %.
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β.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το έτος 2019 ανήλθαν σε € 855 χιλ. έναντι € 717 χιλ. το έτος 2018 αυξημένα κατά
€ 138 χιλ. ή ποσοστό 19%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9.
Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε είναι 11 άτομα (2018: 11).
γ.

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε
κέρδη τα οποία ανήλθαν σε € 602 χιλ. έναντι κερδών € 643 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, μείωση κατά €
41 χιλ. ποσοστό 6 %.
δ.

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους.

Τα κέρδη της Εταιρείας μετά από φόρους ανήλθαν το 2019 σε € 478 χιλ., έναντι κερδών € 604 χιλ. το 2018,
ενώ τα συνολικά εισοδήματα ανήλθαν το 2019 σε € 472 χιλ. έναντι € 603 χιλ. το 2018.
2.

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Η μοναδική επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία της ως Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης 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 Διοικητικής Λειτουργίας
Αποσβέσεις εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
4.

2019
98
5
1
104

2018
15
2
1
18

Φόροι

Ο φόρος εισοδήματος για καταβολή στην τρέχουσα χρήση και ο αναβαλλόμενος φόρος ανήλθαν συνολικά σε
€ 15 χιλ. Η Εταιρεία με βάση τον νόμο και το καταστατικό της δεν διανέμει τα κέρδη της στους μετόχους
αλλά τα διατηρεί σε ειδικό αποθεματικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία της και να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές. Το αποθεματικό αυτό με βάση το
άρθρο 5 του Ν. 3220/2004 είναι αφορολόγητο. Για την περίοδο αναφοράς προέκυψε φόρος εισοδήματος € 38
χιλ.
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5.

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες

Παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες :
31.12.2019 31.12.2018
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

Β.

24,14%

41,17%

34,00%

53,13%

33,66%

53,13%

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.
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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

Γ.

31.12.2019
813
(813)

31.12.2018
352
(352)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

1409

1.137

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια

(0.58)

(0,31)

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 :

01.01.2019-31.12.2019
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.
LPC Α.Ε.
NRG Α.Ε.
MOTOR OIL HELLAS Α.Ε.
CORAL Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις & Παροχή
Υπηρεσιών
1
394
3
11
409

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

7
6
13

244
3
247

-

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 Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν κατά την
περίοδο 1.1.2019 – 31.12.2019 σε € 195 χιλ..
Δ.

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

Η πανδημία του ιού Covid 19 η οποία εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 και ο προστατευτικός
εγκλεισμός που ακολούθησε προφανώς θα επηρεάσει το σύνολο και τα μεγέθη της παγκόσμιας
οικονομίας.
Ειδικότερα στην Ελλάδα ο περιορισμός των μετακινήσεων τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην
νησιωτική χώρα καθώς και ο περιορισμός της βιομηχανικής παραγωγής θα επηρεάσουν τις πωλήσεις
- καταναλώσεις των λιπαντικών ελαίων στην επικράτεια οι οποίες αποτελούν την βάση των εσόδων
του ΣΣΕΔ. Εκτίμηση για το ύψος των πωλήσεων - καταναλώσεων των λιπαντικών και κατά συνέπεια
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των εσόδων του ΣΣΕΔ θα μπορέσει να γίνει με την ολοκλήρωση των δηλώσεων των υπόχρεων
διαχειριστών για το Α εξάμηνο του 2020 (τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους).
Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν εκτιμά ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε δραματική
πτώση των εσόδων του έτους 2020.
Ε.

Χρηματοοικονομικά μέσα.

α)

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 31.12.2019.
31.12.2019
β) Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
▪ Κόστος ανειλημμένων πληρωμών (περιλαμβανομένων
δανείων)

γ)

31.12.2018

1.671

1.373

417

228

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.Α.Ν.) 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 Κρήτη 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.
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Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει συνεργασίες στις περιοχές της Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης όπου μπορεί
να εξυπηρετεί Συλλέκτες και Αξιοποιητές.
Η. Λοιπά
Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Ασπρόπυργος, 23 Ιουνίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης
1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα Χρήσης Παγίων
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2018

Σημ.
7
8
24
9
14

75
2
195
12
37
321

80
2
0
30
12
124

9
10

846
813
1.659
1.980

991
352
1.343
1.467

11
12

111
1.298
1.409

311
826
1.137

15
24

136
132

102
0

268

102

220
65
18
303
571
1.980

228
0
0
228
330
1.467

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Φορολογικές υποχρεώσεις

16
24

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι την 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 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 Δεκεμβρίου 2019
(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

21
22

Κέρδη ανά μετοχή

17

23
22
22

13

31.12.2019

31.12.2018

1.352
(444)
908
1
(229)
(182)
498
(5)
493
(15)
478
(8)
2
472

1.340
(439)
901
1
(119)
(158)
625
625
(21)
604
(1)
0
603

2,13

2,72

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι την 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1 Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2019
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

1 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία)
Αποθεματικά
31 Δεκεμβρίου 2018

Μετοχικό
κεφάλαιο
311
311

Αποθεματικά
223
603
826

Αποτελέσματα
εις νέον
604
(1)
(603)
-

1 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία)
Αποθεματικά
Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2019

311
(200)
111

826
472
1.298

478
(6)
(472)
-

Σύνολο
534
604
(1)
1.137

1.137
478
(6)
(200)
1.409

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι την 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.

- 14 -

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κατάσταση ταμειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
01.01-31.12.2019
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων
Προβλέψεις
Πιστωτικοί Τόκοι
Χρεωστικοί 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
Είσπραξη Πιστωτικών Τόκων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εξοφλήσεις Υποχρεώσεων από Μισθώσεις (χρεολύσια)
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

01.01-1.12.2018

493

625

19
85
106
(2)
7
62
(8)
-

18
(8)
(30)
11
(3)

-

-

762

613

(13)
2
-

(3)
54

11

51

(200)
(90)

(443)
-

(290)

(443)

461
352
813

221
131
352

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι την 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
1.

Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ («η Εταιρεία»), η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, με έδρα στον Ασπρόπυργο, Λ. Δημοκρατίας 67, Τ.Κ. 19300.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την λειτουργία συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
Μοναδικός μέτοχος της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ είναι η Εταιρεία LPC Α.Ε.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
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 Δεκεμβρίου 2019 είναι 11
άτομα (31.12.2018 : 11 άτομα).
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν εγκριθεί προς
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23η Ιουνίου 2020.




Γεώργιος Δεληγιώργης
Απόστολος Μαντούκας
Αντώνιος Κουρής

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών
αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρία, παρατίθενται παρακάτω.
2.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των μισθώσεων και τον
χειρισμό αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές. Το
νέο Πρότυπο για τις μισθώσεις εισάγει ένα μοντέλο ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων,
διακρίνοντας τις συμβάσεις μίσθωσης από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κριτήριο του εάν το
περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης ελέγχεται από τον μισθωτή. Το πρότυπο
αυτό αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες:
• Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις”
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 “Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση”
• ΜΕΔ 15 “Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα”, και
• ΜΕΔ 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης”
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά
του μισθωτή υπό την έννοια ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της λειτουργικής και χρηματοδοτικής
μίσθωσης, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται από τον μισθωτή κατά την
έναρξη της μίσθωσης η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και μιας υποχρέωσης
από την μίσθωση για όλες τις μισθώσεις με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Αντιθέτως με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην
λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους μισθωτές, οι απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την λογιστική
αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά των εκμισθωτών παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτες εν
συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 17, και κατά συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από τους εκμισθωτές η ταξινόμηση
των μισθώσεων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο ενδιάμεσος
εκμισθωτής (υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοδοτική ή λειτουργική
έχοντας ως κριτήριο το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική αντιμετώπιση
των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου και απαιτεί εν συνόλω την
διενέργεια εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17.
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (modified retrospective approach). Όλες οι αλλαγές που επήλθαν
κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως προσαρμογές στο υπόλοιπο
έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας χωρίς να
επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία.
Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας από την Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, η Εταιρεία ταξινομούσε κάθε μίσθωση (ως μισθωτής) κατά την ημερομηνία
έναρξης της εκάστοτε μισθωτικής περιόδου είτε ως χρηματοδοτική είτε ως λειτουργική. Με την υιοθέτηση
του Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις
μισθώσεις, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
χαμηλής αξίας. Η Εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίζει ως έξοδα τα μισθώματα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων
και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας με την ευθεία μέθοδο σε όλη την
διάρκεια της μίσθωσης.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16,
αναφορικά με την δυνατότητα της μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση.
Συνεπώς, ο ορισμός της μίσθωσης και η σχετική καθοδήγηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόστηκε για την
επαναξιολόγηση όλων των συμβάσεων μίσθωσης που ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εν λόγω
επαναξιολόγηση δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό το εύρος των συμβάσεων που πληρούν τον ορισμό της
μίσθωσης για την Εταιρεία. Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία επέλεξε επίσης να
χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το Πρότυπο κατά την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής αυτού: (α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών κατά την επιμέτρηση
του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης, (β) αντί της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, η Εταιρεία
βασίστηκε στην αξιολόγηση που είχε γίνει πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου για το αν
οι μισθώσεις είναι επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και (γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το παρελθόν
γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει δικαίωμα παράτασης
ή καταγγελίας της μίσθωσης.
Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
χαμηλής αξίας, η Εταιρεία αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις από μίσθωση για όλες τις μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές. Τα
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναγνωρίστηκαν σε ποσό ίσο με το ποσό των υποχρεώσεων από
μισθώσεις, προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί. Δεν υπήρχαν
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα
χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρίστηκαν βάσει της
τρέχουσας αξίας των υπολειπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου
2019 (αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής:
1/1/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Δικαιώματα Χρήσης παγίων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

(i)

251

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
(i)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
(i)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

i.

251

170
81
251

Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 σε μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές είχε
ως αποτέλεσμα την αναγνώριση “Δικαιωμάτων Χρήσης παγίων” και “Υποχρεώσεων από μισθώσεις”.

Tο σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό
των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 4,62% για την Εταιρία.
Ο πίνακας συμφωνίας μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που
αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται
κατωτέρω:
Εταιρεία
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31.12.2018
Επίδραση της εφαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά την 1
Ιανουαρίου 2019
Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 01.01.2019

254
η

(3)
251

Αναθεωρημένες λογιστικές πολιτικές
H Εταιρεία ως μισθωτής
Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και
αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση
από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες
μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα
μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία
παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία
χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της
υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται από:
•
σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόν
κίνητρα μίσθωσης,
•

κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου,

•

ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,

•

την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν
λόγω δικαίωμα, και

•

την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση
δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης.

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να
αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η Εταιρεία
επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:
•
επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος
αγοράς, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα
αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.
•

επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα
οποία αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το
αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.

•

μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή
μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα
αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης
υποχρέωσης από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της
μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία
εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει
απομειωθεί.
Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να
απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να
αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους
και τις προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα
χρήσης. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται
στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της
διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως
αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα
εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δεδομένου ότι η Εταιρεία αναμένει να εξασκήσει το
δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη
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ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά από την έναρξη της μισθωτικής
περιόδου.
Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην
επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως
έξοδο την περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και
περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α.
16 σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως
αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση.
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως
λειτουργικές. Όταν σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι
ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική.
Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την
υπεκμίσθωση ως δυο χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική
ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.
Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της
εκάστοτε μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας
λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και
αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης.
Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο
ποσό της καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από
την μίσθωση κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό
ποσοστό απόδοσης της Εταιρείας στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15
προκειμένου να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά.
Η Εταιρεία δεν ενεργεί ως εκμισθωτής σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Νέα λογιστικά πρότυπα υποχρεωτικά για το τρέχον οικονομικό έτος 2019
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών
αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία, παρατίθενται παρακάτω.
ΕΔΔΠΧΠ 23 «Ασαφής μεταχείριση του Φόρου Εισοδήματος»
Η διερμηνεία 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 εισοδήματος
βάσει του ΔΛΠ 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 ερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση
ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων
παροχών»
Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του
προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο
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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 αναμένεται να έχει επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και Κοινοπραξίες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
για μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή 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 αναμένεται να έχει
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το
2017 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 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.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά έλεγχο επιχείρησης
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, προβαίνει σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην
επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά
από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν προβαίνει σε εκ νέου εκτίμηση
συμμετοχής που είχε στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει τις φορολογικές επιπτώσεις
της διανομής μερίσματος στα αποτελέσματα, στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το
πού έχει αρχικώς αναγνωριστεί η συναλλαγή ή το γεγονός το οποίο δημιούργησε τα διανεμητέα κέρδη που
προκάλεσαν τη διανομή μερίσματος.
ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού»
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.
Τροποποιήσεις εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB) με ισχύ από την 01.01.2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: «Ορισμός της σημαντικότητας»
Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των
προτύπων ενώ παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να
θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική
πληροφόρηση που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων αυτής». Επιπροσθέτως, η οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον
κάθε παρεχόμενη πληροφορία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντική
εντός του συνολικού πλαισίου των οικονομικών καταστάσεων.
Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας ενώ τίθενται σε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 με δικαίωμα πρόωρης εφαρμογής αυτών.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη
αναφοράς επιτοκίου (IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις
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λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναμενόμενων
μελλοντικών γεγονότων με τη χρήση ενός επιτοκίου αναφοράς.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις) σχετικά με τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας
που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας, ενώ τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, με δικαίωμα πρόωρης εφαρμογής αυτών.
ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» - (εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018)
Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις
σχετικά με τον ορισμό της «Επιχείρησης» (τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3).
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της
φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση μια
επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που
αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία
απόκτησης είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να
επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους. Η πρόωρη εφαρμογή
της τροποποίησης επιτρέπεται και οφείλει να γνωστοποιείται.
Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
3.

Λογιστικές Αρχές και Δήλωση Συμμόρφωσης

3.1.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Οι χρηματοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 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 Διοίκηση 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 Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
3.3.

Θυγατρικές

Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα περισσότερο
από 50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές
πολιτικές, ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την μητρική της Εταιρείας. Ο έλεγχος
επιτυγχάνεται όταν η μητρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και λειτουργική
πολιτική των εταιρειών στις οποίες επενδύει έτσι ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους.
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Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος
κτήσεως και υπόκειται σε έλεγχο για πιθανή απομείωση της αξίας τους.

3.4.

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) Πωλήσεις
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
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.
(δ) Μισθώματα
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
3.5.

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.

3.6.

Μετατροπή ξένων νομισμάτων

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
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(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

3.7.

Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού

(α) 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 μονάδος
(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
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.

3.8. Φορολογία
Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (24% για τη χρήση 2019). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από
τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις διότι δεν
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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.

3.9. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία θεωρήθηκε ως
τεκμαιρόμενο κόστος σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 1. Μεταγενέστερες αποκτήσεις επιμετρούνται 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.
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.
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3.10.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό της Εταιρείας,. Αυτά εμφανίζονται στο
κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται ανάλογα με την εκτιμώμενη από την Εταιρεία ωφέλιμη ζωή τους,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λογισμικό
3.11.

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
4-5

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση 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 Δεκεμβρίου 2019.

3.12.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η
περίπτωση, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται
προκειμένου να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την
μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄ εκτίμηση
τιμή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.
3.13.

Πελάτες

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach), για την εκτίμηση των αναμενόμενων
μελλοντικών πιστωτικών ζημιών για τις «Απαιτήσεις από Πελάτες» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
την πρόβλεψη των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών κατά την αρχική αναγνώριση για το χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο «Απαιτήσεις από Πελάτες» που ταξινομείται στο αποσβεσμένο κόστος. Σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε ποσό που ισούται με τις
πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Με βάση την απλοποιημένη προσέγγιση, η Εταιρεία αναγνωρίζει και
ταξινομεί τις απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες είτε στο Στάδιο 2 είτε στο Στάδιο 3 σύμφωνα με τις ημέρες καθυστέρησης
αποπληρωμής των λογαριασμών.

3.14.

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.
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3.15.

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.
3.16.

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 Διοίκηση 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 αναμένεται
να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) Δάνεια 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) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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
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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
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.
3.17

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.
3.18

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εμπεριέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες Ευρώ.
Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.

4.

Διαχείριση 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 Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που
έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.
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(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.
(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.
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική
αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε
σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
(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 εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισμένες πιστωτικές
διευκολύνσεις.
(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. Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών της
Εταιρείας είναι το Ευρώ.

31.12.2019

31.12.2018

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

1.671

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
 Κόστος ανειλημμένων πληρωμών
(περιλαμβανομένων δανείων)

417
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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.
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 Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα
και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία
προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για ανέλεγκτες
χρήσεις, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την εύλογη αξία των
παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα - κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

109
109

60
60

161
3
(3)
161

330
3
(3)
331

69
8
77

35
4
39

134
4
(3)
135

238
16
(3)
251

32

21

26

80

109
109

60
60

161
12
-1
172

331
12
-1
341

77
8
85

39
4
43

135
4
-1
138

251
16
-1
266

24

17

34

75

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Συσσωρευμένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις διαγραφών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις διαγραφών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2019
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ασώματες
ακινητοποιήσεις
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

61
61

Συσσωρευμένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018

57
2
59
2
Ασώματες
ακινητοποιήσεις

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

61
1
62

Συσσωρευμένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

59
1
60

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019

2
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
31.12.2019
12
0
12

Εγγυήσεις
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31.12.2018
18
12
30

31.12.2019
31.12.2018
Πελάτες
521
546
30
39
Επιταγές εισπρακτέες
(210)
(131)
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Τελικές εμπορικές απαιτήσεις
341
455
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες (σημ. 19)
247
276
Λοιπές απαιτήσεις
333
335
(75)
(75)
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο
846
991
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία. Δεν υπάρχει
σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Η Εταιρεία στη χρήση δεν σχημάτισε νέα πρόβλεψη απομείωσης πελατών και λοιπών απαιτήσεων.
10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2019
813
813

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31.12.2018
352
352

11. Μετοχικό Κεφάλαιο
Στις 20 Μαρτίου 2019 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,90 /μετοχή
συνολικού ποσού € 199,8 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €
111.000 αποτελούμενο από 222.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει
πλήρως καταβληθεί.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

12. Αποθεματικά

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες / (Μειώσεις)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Τακτικά
αποθεματικά
31
34
65

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες / (Μειώσεις)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

65
65

Αποθεματικά
φορολογηθέντα Αφορολόγητα
κατ΄ ειδικό τρόπο Αποθεματικά
5
187
(5)
574
761
-

761
472
1.233

Σύνολο
223
603
826
826
472
1.298

Η Eταιρεία με βάση τον νόμο και το καταστατικό της δεν διανέμει τα κέρδη της στους μετόχους αλλά
τα διατηρεί σε ειδικό αποθεματικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί
η εύρυθμη λειτουργία της και να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές. Το αποθεματικό αυτό με
βάση το άρθρο 5 του Ν 3220/2004 είναι αφορολόγητο.
13. Φόρος εισοδήματος
31.12.2019
(38)
23
(15)

Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31.12.2018
(20)
1
(21)

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (24% για το 2019). 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 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
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά
Σε αφορολόγητο αποθεματικό
Φορολογητέο εισόδημα
Φόρος εισοδήματος βάσει του συντελεστή 24% (2018:
29%)
Συμπληρωματικός φόρος
Σύνολο

- 34 -

31.12.2019
493
103
596
20
(455)
161

31.12.2018
625
15
640
(2)
(569)
70

38
38

20
20

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

14. 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.
Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Αναπρ.
παγίων
Υπόλοιπο 01.01.2018

Αντιλ.
Πρόβλεψη
εξόδων
αποζημ.
πολυετούς
προσωπικού
απόσβεσης

Λοιπές

Σύνολο

(4)

4

28

(16)

12

Χρέωση/(Πίστωση) αποτελεσμάτων

1

1

(2)

(1)

(1)

Χρέωση/(Πίστωση) Αναβαλλόμενου
φόρου

-

-

1

-

1

(3)

5

27

(17)

12

Χρέωση/(Πίστωση) αποτελεσμάτων

1

-2

5

19

23

Χρέωση/(Πίστωση) Αναβαλλόμενου
φόρου

-

-

2

-

2

(2)

3

34

2

37

Υπόλοιπο 31.12.2018

Υπόλοιπο 31.12.2019

15. 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. Δεν 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 Δεκεμβρίου 2019 και με εκτίμηση για το 2020 από
ανεξάρτητο αναγνωρισμένο αναλογιστή.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Ο πιο σημαντικές οικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Ημερομηνία

Αύξηση

Επιτόκιο

Αποτίμησης

αποδοχών

Προεξόφλησης

31.12.2018
31.12.2019

1,75%
1,70%

1,6%
0,8%

Πληθωρισμός

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Παρούσα αξία στην αρχή της χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Περικοπές
Κόστος τόκου
Απορρόφηση / (Μετακίνηση) Προσωπικού μεταξύ εταιρειών
Εντός Ομίλου
Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) – οικονομικές υποθέσεις
Παρούσα αξία στο τέλος της περιόδου

1,75%
1,70%

31.12.2019
102
4
2

31.12.2018
96
5
1

20

-

8
136

1
102

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Περικοπές
Απορρόφηση / (Μετακίνηση) Προσωπικού μεταξύ εταιρειών
Εντός Ομίλου
Καθαρός τόκος επί της υποχρέωσης / (περιουσιακού στοιχείου)
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

31.12.2019
4
20

-

1
25

1
6

Ανάλυση ευαισθησίας
N.2112
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%
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31.12.2019
136
129
145

31.12.2018
5
-

31.12.2018
102
95
109

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες (σημ 19)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι - τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2019
69
1
13
136
1
220

31.12.2018
59
1
14
153
1
228

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
17. 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)

31.12.2019

31.12.2018

472

603

222

222

2,13

2,72

Σημειώνεται εκ του νόμου και εκ του καταστατικού της δεν διανέμει κέρδη στους μετόχους της. Τα κέρδη
άγονται σε ειδικό αποθεματικό με αποκλειστικό σκοπό την ανάλωσή τους για τις ανάγκες της ανακύκλωσης
των λιπαντικών ελαίων.
18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις και δεσμεύσεις
Ανέλεγκτες Χρήσεις
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 2009.
Για τη χρήση του 2019 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 Δεκεμβρίου 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
Για την χρήση του 2011, 2012 , 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017 και 2018 βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχει
εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με «σύμφωνη γνώμη» για την Εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα
αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν,
δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση ΣτΕ 2932/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί όλοι οι νόμοι με τους
οποίους δόθηκαν παρατάσεις στις αρχικές ή εκ παρατάσεως προθεσμίες παραγραφής. Με βάση την παραπάνω
απόφαση στις 31.12.2019 θεωρείται ότι έχει παραγραφεί το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη
χρήση 2013, των εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Νομικές Υποθέσεις
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την καταβολή
αποζημίωσης από αδικοπραξία συνολικού ύψους € 78 χιλ. Η αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών την 17/10/2019. Ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας δεν προέβη σε εκτίμηση για την
εξέλιξη της υπόθεσής.
Η Εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά τρίτου για ανεξόφλητα τιμολόγια ποσού € 31.688. Η αγωγή συζητήθηκε
στις 27/02/2019 και αναμένεται απόφαση.
Ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκκρεμούν τέσσερις καταγγελίες για παράβαση της νομοθεσίας
Ανταγωνισμού. Οι καταγγελίες βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας από την αρμόδια αρχή προστασίας
ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την εκτίμηση του δικηγόρου δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος ακριβής
εκτίμηση περί την έκβασης των ως άνω καταγγελιών, ούτε επί των πιθανών επιδράσεων τους στην οικονομική
θέση της εταιρίας.
19. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω:

01.01.2018-31.12.2018
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.
LPC Α.Ε.
CYTOP Α.Ε.
MOTOR OIL HELLAS Α.Ε.
CORAL Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις & Παροχή
Υπηρεσιών
1
422
2
2
427
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Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

2
1
3

275
2
277

-

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

01.01.2019-31.12.2019
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.
LPC Α.Ε.
CYTOP Α.Ε.
MOTOR OIL HELLAS Α.Ε.
CORAL Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις & Παροχή
Υπηρεσιών
1
394
3
11
409

Αγορές

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

7
6
13

244
3
247

-

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.

20. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος των
αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
31.12.2019

31.12.2018

195

201

21. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η Εταιρεία σύμφωνα με τον νέο τρόπο λειτουργίας της όπως αυτός προσδιορίστηκε από την απόφαση 37η /
2012 απόφαση του Διοικητικού 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 € 1.352 χιλ. έναντι € 1.340 χιλ.
στη χρήση 2018.
22. Έξοδα ανά κατηγορία

Μισθοδοσία
Αμοιβές κ έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις επισφάλειας
Σύνολο κόστους παροχής υπηρεσιών, διοίκησης
και διάθεσης
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1.01-31.12.2019

1.01- 31.12.2018

481
62
38
19
72
104
79

452
58
114
18
57
18
-

855

717

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η αμοιβή των ορκωτών εκλεκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων ποσό € 7χιλ. 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- 31.12.2019

1.01- 31.12.2018

336
85
34

329
81
36

26
481

6
452

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας το 2019 ανέρχεται σε 11 άτομα (2018: 11 άτομα).

23. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά
1.01- 31.12.2019

1.01- 31.12.2018

Ενοίκια

1

1

Σύνολο

1

1

24. Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές
υπηρεσίες.
Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1–31/12/2019 παρουσιάζονται
στον κατωτέρω πίνακα:
Δικαιώματα xρήσης παγίων
(Ποσά σε Ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ
1/1/2019
Προσθήκες
31-Δεκ-19
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Έναρξη χρήσης 1/1/2019
Αποσβέσεις χρήσης
31-Δεκ-19
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
1-Ιαν-19
31-Δεκ-19

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

234
0
234

17
29
46

251
29
280

0
(71)
(71)

0
(14)
(14)

0
(85)
(85)

234
163

17
32

251
195
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για την χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2019 , για την Εταιρεία:
(Ποσά σε Ευρώ)
251
29
7
(83)
(7)
197
65
132

Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Τόκοι
Πληρωμές μισθώσεων (χρεολύσιο)
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2019
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός έτους
Εντός του δεύτερου έτους
Από 3 έως 5 χρόνια
Πάνω από 5 έτη
Μείον: Προεξόφληση
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων

70
50
47
42
(12)
197

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την Εταιρεία παρουσιάζονται
στους ακόλουθους πίνακες:

1/1/2019 - 31/12/2019
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Τόκοι μισθώσεων
Σύνολο

85
7
92

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τις υποχρεώσεις από
μισθώσεις. Οι υποχρεώσεις από τις μισθώσεις παρακολουθούνται από την υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων
της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και
την λήξη της περιόδου αναφοράς.
25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού

Η πανδημία του ιού Covid 19 η οποία εμφανίστηκε στις αρχές του 2020 και ο προστατευτικός
εγκλεισμός που ακολούθησε προφανώς θα επηρεάσει το σύνολο και τα μεγέθη της παγκόσμιας
οικονομίας.
Ειδικότερα για την Ελλάδα ο περιορισμός των μετακινήσεων τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην
νησιωτική χώρα καθώς και ο περιορισμός της βιομηχανικής παραγωγής θα επηρεάσουν τις πωλήσεις
- καταναλώσεις των λιπαντικών ελαίων στην επικράτεια οι οποίες αποτελούν την βάση των εσόδων
του ΣΣΕΔ. Εκτίμηση για το ύψος των πωλήσεων - καταναλώσεων των λιπαντικών και κατά συνέπεια
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ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (ποσά σε χιλ. ευρώ)
των εσόδων του ΣΣΕΔ θα μπορέσει να γίνει με την ολοκλήρωση των δηλώσεων των υπόχρεων
διαχειριστών για το Α εξάμηνο του 2020 (τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους).
Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν εκτιμά ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε
δραματική πτώση των εσόδων του έτους 2020.

26. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.endiale.gr
Ασπρόπυργος, 23 Ιουνίου 2020,
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ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
ΑΔΤ. ΑΗ075714

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ. Π400933

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ
ΑΔΤ. ΑΗ032449 ΑΡ.ΑΔ.4437 Α
ΤΑΞΗΣ

- 42 -

