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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
Έκθεση  Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων. 
 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την 
έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 
τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
 
Ευθύνη της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται 
σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

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

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων 
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.4336/2015, 
σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για την Εταιρεία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι μικρότερο 
του 1/2 του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. 
 

 
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Κωνσταντίνος Τσέκας 
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 19421) 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ (ΤΚ 151 25) 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ 107 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

  Σημ.   31.12.2017 31.12.2016 

        

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3  25.342.745,84 23.363.002,46 

Κόστος πωλήσεων 3α  (11.898.274,92) (10.711.496,63) 

Μικτό αποτέλεσμα     13.444.470,92 12.651.505,83 

Λοιπά συνήθη έσοδα 5  170.602,20 181.865,66 

Έξοδα διοίκησης 4α  (2.708.697,67) (2.115.206,62) 

Έξοδα διάθεσης 4β  (10.374.748,59) (9.780.228,84) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6  (6.683,99) (6.927,33) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 7  12.199,11 8.514,23 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων     537.141,98 939.522,93 

      

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 8β  0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8α  (151.665,27) (125.662,51) 

Αποτέλεσμα προ φόρων     385.476,71 813.860,42  

    

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

Αποτελέσματα μετά από τους φόρους   385.476,71 813.860,42  

    
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 

    31.12.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

 Σημ.    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα Πάγια     

Ακίνητα 9 2.445.116,12 490.973,70 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 9 28.489,04 17.456,86 

Λοιπός εξοπλισμός 9 1.061.161,91 836.079,97 

Σύνολο  3.534.767,07 1.344.510,53 

     

Ασώματα Πάγια    

Άυλα 10 532.967,27 131.522,31 

Σύνολο  532.967,27 131.522,31 

     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 90.028,30 90.824,63 

Σύνολο  90.028,30 90.824,63 

     

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  4.157.762,64 1.566.857,47 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα    

Εμπορεύματα 12 3.103.444,50 1.993.675,36 

Σύνολο  3.103.444,50 1.993.675,36 

     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    

Εμπορικές απαιτήσεις 13 5.862.260,37 5.511.871,73 

Λοιπές απαιτήσεις 14 189.630,92 149.695,25 

Προπληρωμένα έξοδα 15 55.948,34 80.573,42 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 2.607.444,88 1.741.158,49 

Σύνολο  8.715.284,51 7.483.298,89 

     

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  11.818.729,01 9.476.974,25 

     

Σύνολο ενεργητικού   15.976.491,65 11.043.831,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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   31.12.2017 31.12.2016 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 17 6.672.213,58 6.672.213,58 

Υπέρ το άρτιο 17 2.910.766,85 2.910.766,85 

Σύνολο  9.582.980,43 9.582.980,43 

     

     

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 17 161.077,38 161.077,38 

Αφορολόγητα αποθεματικά 17 19.733,14 19.733,14 

Αποτελέσματα εις νέο  (6.735.935,74) (7.121.412,45) 

Σύνολο  (6.555.125,22) (6.940.601,93) 

     

Σύνολο καθαρής θέσης  3.027.855,21 2.642.378,50 

     

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 18 792.192,00 921.583,00 

Λοιπές προβλέψεις 19 160.875,00 145.875,00 

Σύνολο  953.067,00 1.067.458,00 

 
Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δάνειο από συνδεδεμένες 20 1.441.226,82 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.441.226,82 0,00 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνειο από συνδεδεμένες 20 5.488.577,30 5.100.000,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 21 4.078.495,36 1.288.749,10 

Φόροι και τέλη 22 245.031,67 458.870,62 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 23 311.080,03 285.598,99 

Λοιπές υποχρεώσεις 24 81.499,18 61.415,43 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 25 349.659,08 139.361,08 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  10.554.342,62 7.333.995,22 

     

Σύνολο υποχρεώσεων  11.995.569,44 7.333.995,22 

     

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   15.976.491,65 11.043.831,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 



 
ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ     Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2017 

9 

 

E. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

  Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο  

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016 6.672.213,58 2.910.766,85 161.077,38 19.733,14 (7.121.412,45) 2.642.378,50 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 385.476,71 385.476,71 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017 6.672.213,58 2.910.766,85 161.077,38 19.733,14 (6.735.935,74) 3.027.855,21 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») συστάθηκε την 27/06/1988 και η διάρκεια της ορίσθηκε 50 
έτη. Η  Εταιρεία είναι μέλος του ομίλου της WURTH με έδρα τη Γερμανία.  
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
ομίλου Adolf Wurth Gmbh & Co.KG στη Γερμανία. 
 
Τα γραφεία – έδρα της Εταιρίας, είναι στο Δήμο Κρυονερίου Αττικής, με διεύθυνση 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 
Κρυονέρι. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 17474/04/Β/88/362Λ και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 000414901000. Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η πώληση αναλωσίμων υλικών και εργαλείων τα οποία χωρίζονται σε 
4 διαφορετικούς κλάδους, τον κλάδο αυτοκινήτου, τον κλάδο μετάλλου, τον κλάδος ξύλου και τον εμπορικό κλάδο. 
 
O μέσος αριθμός  του προσωπικού για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 235 άτομα (31.12.2016: 223). 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 06/09/2018 και 
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις 
οντότητες μεσαίου μεγέθους.  
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»).  

Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν 
έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

Δεν έγινε παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 σε ότι αφορά την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 
περί εύλογης παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

2.2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές λογιστικές 
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 
γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και 
έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
 
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω: 
 
2.2.1 Ενσώματα Πάγια 

 
Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των παγίων 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν εμπίπτουν 
στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου ή βελτιώνουν την παραγωγική 
του δυναμικότητα), διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους). 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν οικόπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων, μηχανολογικό εξοπλισμό, 
έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια 
απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις 
ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως εξής: 
 
 

Γήπεδα-Οικόπεδα  Απεριόριστη διάρκεια ζωής  

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων: 25 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 
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Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 έως 10 έτη 

 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.  

Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση 
κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί 
απαραίτητο. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους παύουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που 
προκύπτει από την ανωτέρω αποαναγνώριση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και 
της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο 
παύει να αναγνωρίζεται. 
 
2.2.2  Άυλα πάγια στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτώνται μεμονωμένα και αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους αναγνώριση. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες 
αποσβέσεις και τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία. Οι 
ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμώνται ως πεπερασμένες. 
  
Τα άυλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αφορούν λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. 
 
Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και 
έχουν ως εξής: 
 

Λογισμικά προγράμματα: 5 έτη 

 
Δεν υπάρχουν άυλα πάγια με απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
 
 
2.2.3. Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία του παγίου 
καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό 
μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία 
χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
 
Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα και είναι 
σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζημία απομείωσης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι 
συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης 
δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης. 
 
2.2.4  Αποθέματα 
 
Αρχική αναγνώριση 
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των 
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.  

 

Τα αποθέματα υπό παραλαβή της Εταιρείας, δηλαδή τα αποθέματα που δεν έχουν παραληφθεί μέχρι την ημερομηνία του 
Ισολογισμού, για τα οποία οι όροι της συμφωνίας είναι «DDU & EX WORKS  αναγνωρίζονται ως αποθέματα μέσα στη χρήση 
καθώς τα ρίσκα και τα οφέλη τα έχει κατά την μεταφορά η Εταιρεία. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσής τους κατά την 
κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση και 
πραγματοποίηση της διάθεσης. 

 

Η Εταιρεία για την αποτίμηση των αποθεμάτων της χρησιμοποιεί την μέθοδο κυκλοφοριακού μέσου όρου (διαδοχικών 
υπολοίπων), η οποία ακολουθείται πάγια του πρότυπου κόστους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα της 
Εταιρείας βλέπε Σημείωση 12. 
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2.2.5  Μισθώσεις 
 

Ο καθορισμός του κατά πόσο μία συναλλαγή εμπεριέχει μίσθωση ή όχι βασίζεται στην ουσία της συναλλαγής κατά την 
ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή στο κατά πόσο υπάρχει μια συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής 
μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη 
περίοδο. 
 
 
2.2.5.1. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην Εταιρεία (μισθωτής) µε χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό 

στοιχείο της Εταιρείας µε το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε ταυτόχρονη 

αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, 

τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Δεν υφίστανται χρηματοδοτικές μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, 

αντίστοιχα.                                

2.2.5.2. Λειτουργικές μισθώσεις  

 
Η Εταιρεία ως μισθωτής 
Περιπτώσεις μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων από τρίτους όπου η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι 
περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 
Τα μεταφορικά μέσα, τα γραφεία και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις και τα 
μισθώματα επιμερίζονται στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
 
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 
Περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως 
έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Η Εταιρεία υπομισθώνει χώρους γραφείων και πάγιο εξοπλισμό (ORSY). Οι μισθώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές 
μισθώσεις.  
 
2.2.6  Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι μια σύμβαση που δημιουργεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια οντότητα και 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή τίτλο καθαρής θέσης σε μια άλλη οντότητα. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Αρχική αναγνώριση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης 
περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημιών 
απομείωσης. 
 
Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο αντί του κόστους κτήσεως. Η 
επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος του αποσβέσιμου 
κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχει ταξινομήσει η Εταιρεία σε αυτήν κατηγορία είναι οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Οι 
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις είναι άτοκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 
βλέπε Σημειώσεις 13-14. 
 
Παύση Αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει (δηλαδή να αποσύρει από τον Ισολογισμό) ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο  όταν: 

- εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 
ή 

- μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητας του στοιχείου 
αυτού,  
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Απομείωση 
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι σχετικές 
ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (έντοκα ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι σχετικές 
ενδείξεις. Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα 
εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 
Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:   

- υπάρχουν προφανείς, σοβαρές, χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, ή 

- η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία 
υπάρχει), ή    

- δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,  

 
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες 
που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί 
ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού 
χαρακτήρα δεν λογίζεται. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς κατά τις 
συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας και οι οποίες έχουν πίστωση κατά μέσο όρο 30 - 90 ημέρες. Οι απαιτήσεις  εμφανίζονται 
στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Απομείωση απαιτήσεων λόγω 
επισφάλειας διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.  
Το υπόλοιπο της απομείωσης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Αρχική αναγνώριση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το 
άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή 
έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 
 
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της 
παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Με την μέθοδο του 
αποσβέσιμου κόστους (σταθερή ή βάσει του πραγματικού επιτοκίου), αποσβένονται σταδιακά ποσά που αφορούν υπό ή υπέρ 
το άρτιο και άμεσα κόστη που σχετίζονται ευθέως με την ανάληψη της υποχρέωσης. 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) παύει να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξοφλείται, δηλαδή, όταν η 
δέσμευση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη 
είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας βλέπε Σημειώσεις 21-24. 
 
2.2.7  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Τρέχουσα φορολογία 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να 
ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την ημερομηνία κατάστασης 
οικονομικής θέσης στη χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται  με βάση τα 
ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς 
συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους τυχόν εκτιμώμενους πρόσθετους 
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων 
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προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από 
τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί  στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
  
Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις 
οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας και διενεργεί σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία 
Η Εταιρεία επέλεξε να μην αναγνωρίσει τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει του 
νόμου Ν.4308/2014. 
 
2.2.8  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως σε 
τράπεζες. 
 

2.2.9  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για 
το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της 
σχετικής υποχρέωση. 
Επιπλέον, η Εταιρεία για σκοπούς κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γνωστοποιεί τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της (Σημείωση 27) ως: 
 

1. Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο 
από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη 
έλεγχο της οντότητας. 

 
2. Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 

2α) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον 
διακανονισμό της, ή 
 
2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 

 

2.2.10  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους, το δε ύψος 
των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα θεωρείται 
πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη βάσει αναλογιστικής μελέτης για την αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected 
Unit Method). 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά 
τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 
εργασιακής ζωής.  
 
Τα καθαρά κόστη αποζημιώσεων της περιόδου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την 
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, 
το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα 
αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα αναγνωρίζονται στο 
σύνολο τους απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βλέπε Σημείωση 18. 
 
2.2.11  Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
 
Η Εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, σχηματίζει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Η πρόβλεψη λογίζεται βάση  
της ηλικίας των υπολοίπων και συγκεκριμένων ποσοστών προβλέψεων ανά διάστημα. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι υπάρχουν 
ενδείξεις επισφάλειας, η Εταιρεία προβαίνει σε σχηματισμό ανάλογης πρόβλεψης στο σύνολο του απαιτητού ποσού (επισφαλείς 
και επίδικοι πελάτες). 
 
2.2.12  Πρόβλεψη αποθεμάτων 
 
Η Εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, σχηματίζει πρόβλεψη απομειωμένων – απαξιωμένων αποθεμάτων. Η Εταιρεία 
προβαίνει σε υπολογισμό δείκτη κινητικότητας, για κάθε απόθεμα πριν την λήξη της χρήσης. Βάση πίνακα που έχει καταρτίσει 
ο Όμιλος, η Εταιρεία υπολογίζει την απαιτούμενη απομείωση με βάση το δείκτη κινητικότητας και συγκρίνει το αποτέλεσμα της 
απομείωσης αυτής με το αντίστοιχο που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση τη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το 
μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη αντιπαραβολή των δυο υπολογισμών αποτελεί και την απαιτούμενη πρόβλεψη απομείωσης. 
Για ελλαττωματικά και κατεστραμμένα αποθέματα γίνεται πρόβλεψη στο σύνολο της αξίας τους. 
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2.2.13  Προβλέψεις εγγυήσεων 
 
Η Εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, σχηματίζει πρόβλεψη εγγυήσεων. 
 
2.2.14  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της 
καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 
2.2.15  Έσοδα 
 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν είναι σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής στην Εταιρεία και τα 
σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι 

και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, εφόσον τα αγαθά αυτά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και εφόσον 
οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην 
οντότητα. 
 

Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών της 
Εταιρίας αναλύεται στη Σημείωση 3. 
 
Έσοδα τόκων: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή μέθοδο. 

3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

  1.1- 31.12.2017  1.1-31.12.2016 

Πωλήσεις εμπορευμάτων   26.312.046,48   24.154.546,61 

Επιστροφές πωλήσεων  (919.493,30)   (711.251,73) 

Εκπτώσεις πωλήσεων  (49.807,34)   (80.292,42) 

Σύνολο  25.342.745,84   23.363.002,46 

3 α. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  

Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προκύπτει ως ακολούθως: 

 
(α)  Κόστος πωλήσεων 

 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1- 31.12.2017   1.1-31.12.2016  

Απόθεμα αρχής  2.482.516,95  2.147.202,63  

Αγορές  12.669.046,49  11.046.810,95  

Απόθεμα τέλος  (3.253.288,52)  (2.482.516,95)  

Κόστος Πωληθέντων  11.898.274,92  10.711.496,63  
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4. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 
Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως εξής: 

 
(α)  Έξοδα διοίκησης 

(Ποσά σε ευρώ)   1.1-31.12.2017   1.1-31.12.2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. γ)  1.312.831,78  1.206.637,99 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων                   59.015,47   46.544,39 

Λοιπές παροχές τρίτων  327.746,46  353.379,26 

Αποσβέσεις  58.616,70  11.820,78 

Φόροι - τέλη  298.082,92  12.130,99 

Λοιπά διάφορα έξοδα  652.404,34  484.693,21 

Σύνολο  2.708.697,67  2.115.206,62 

 

Η αύξηση στους Φόρους-τέλη προέρχεται από το γεγονός πως η Εταιρεία το 2017 εφάρμοσε το νόμο 4446/2016 περί 

οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων και κατέβαλε Ευρώ 238χιλ για τα τέλη χαρτοσήμου, προηγούμενων χρήσεων, του 

ενδοεταιρικού δανείου. 

 
(β)  Έξοδα διάθεσης 

(Ποσά σε ευρώ)   1.1-31.12.2017   1.1-31.12.2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. γ) 1.  5.669.529,12  5.508.664,60 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  393.854,36  268.920,68 

Λοιπές παροχές τρίτων  1.494.311,49  1.461.176,63 

Αποσβέσεις  151.568,97  139.769,16 

Φόροι - τέλη  36.006,96  24.066,48 

Λοιπά διάφορα έξοδα  2.553.920,29  2.035.003,21 

Προβλέψεις  75.557,40  342.628,08 

Σύνολο  10.374.748,59  9.780.228,84 

 

Οι λοιπές παροχές τρίτων αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)                 1.1-31.12.2017               1.1-31.12.2016 

Μακροχρ. Μισθώσεις αυτοκ  951.404,65  908.956,31 

Ενοίκια κτιρίων  167.422,32  165.884,28 

Τηλεφωνικά  52.732,30  55.905,36 

Συντηρήσεις  337.535,14  378.298,67 

Φωτισμός - ύδρευση  77.710,81  94.916,01 

Ταχυδρομικά  61.152,22  63.142,39 

Ασφάλιστρα  89.144,85  85.247,91 

Λοιπά  84.955,66  62.204,96 

Σύνολο  1.822.057,95  

                      
1.814.555,89          

 

Τα διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

          1.1-31.12.2017 
 

        1.1-31.12.2016 

Καύσιμα ΜΜ  406.118,02  337.129,20 

Διόδια - Ναύλοι   67.733,99  45.971,64 

Έξοδα μεταφορών εμπορευμάτων  666.730,01  544.540,25 

Δαπάνες ταξιδίων   566.439,67  524.753,74 

Δαπάνες προβολής - διαφ.  469.329,05  442.143,20 

Δαπάνες υλικών συσκευασίας.  83.858,89  77.342,23 

Δαπάνες καθαριότητα & φύλαξης  88.980,27  90.226,44 

Έντυπα – Γραφική Ύλη  36.408,76  37.133,02 

Έξοδα εκπαίδευσης και εγκατάστασης νέου λογισμικού 492.418,16  91258,29 
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Διάφορα έξοδα  328.307,81  329.198,41 

Σύνολο  3.206.324,63  2.519.696,42 

 

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής:  

 
(γ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  

(Ποσά σε ευρώ)   1.1-31.12.2017   1.1-31.12.2016 

Μισθοί – Ημερομίσθια  5.660.436,60  5.366.110,66 

Εργοδοτικές εισφορές  1.175.938,73  1.104.573,73 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα  προσωπικού  180.529,74  135.085,32 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις  94.846,83  68.291,88 

Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρ.  (129.391,00)  41.241,00 

Σύνολο  6.982.360,90  6.715.302,59 

 

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχει ως 
ακολούθως: 

  31.12.2017   31.12.2016 

Μισθωτοί  235           223 

Σύνολο  235           223 

 

5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2017  1.1-31.12.2016 

Είσπραξη εξόδων  81.662,58  79.151,57 

Έσοδα από μισθώσεις (ORSY)  39.321,17  30.891,33 

Λοιπά συνήθη έσοδα  49.618,45  71.822,76 

Σύνολο  170.602,20  181.865,66 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2017  1.1-31.12.2016 

Λοιπά έξοδα   6.683,99  6.927,33 

Σύνολο  6.683,99  6.927,33 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

 

Τα λοιπά έσοδα από κέρδη αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2017  1.1-31.12.2016 

Διάφορα έσοδα και κέρδη  12.199,11  8.514,23 

Σύνολο                  12.199,11   8.514,23 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 

 

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2017    1.1-31.12.2016 
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Τόκοι δανείων (σημ. 26)  103.100,74  69.704,07 

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών  48.564,53  55.958,44 

Σύνολο  151.665,27  125.662,51 

Οι τόκοι δανείων αφορούν το ενδοομιλικό δάνειο. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σημείωση 20. 

9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 
Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  Οικόπεδα 
Κτίρια και 

Εγκαταστάσε
ις κτιρίων 

Μηχανήματα 
Μεταφορικ

ά μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

 
Ακινητοποιήσε

ις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Αξία κτήσης 
        

01.01.2017 
 

356.564,02 2.099.783,04 193.885,80 116.178,66 6.033.687,07 0,00 8.800.098,59 

Προσθήκες   
0,00 136.275,59 13.200,00 0,00 391.034,50 1.842.752,20 2.383.262,29 

Μειώσεις  
0,00 0,00 0,00 (30.558,66) 0,00 0,00 (30.558,66) 

Αναταξινομήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 
 356.564,02 2.236.058,63 207.085,80 85.620,00 6.424.721,57 1.842.752,20 11.152.802,22 

         

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομείωση 

          
 

  

01.01.2017 
 

0,00 (1.965.373,36) (176.428,94) (116.178,61) (5.197.607,15) 0,00 (7.455.588,06) 

Αποσβέσεις χρήσης  
0,00 (24.885,37) (2.167,82) 0,00 (165.952,53) 0,00 (193.005,72) 

Μειώσεις αποσβέσεων  
0,00 0,00 0,00 30.558,63 0,00 0,00 30.558,63 

Αναταξινομήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 
 0,00 (1.990.258,73) (178.596,76) (85.619,98) (5.363.559,68) 0,00 (7.618.035,15) 

         

Αναπόσβεστη αξία         

31.12.2017 
 356.564,02 245.799,90 28.489,04 0,02 1.061.161,89 1.842.752,20 3.534.767,07 

31.31.2016 
 356.564,02 134.409,68 17.456,86 0,05 836.079,92 0,00 1.344.510,53 

         

 
 

Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους δεσμεύσεις. Οι 

προσθήκες της χρήσης του 2017 αφορούν την αγορά αγροτεμαχίου και κτηριακών εγκαταστάσεων στον Αυλώνα Αττικής καθώς 

και των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων αυτών. 

 

10. ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 

 
Τα άυλα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  Λογισμικά 
προγράμματα Η/Υ  

 
Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Αξία κτήσης 
     

01.01.2017 
 2.120.163,35  89.611,50 2.209.774,85 

Προσθήκες   418.092,00  
0,00 418.092,00 

Μειώσεις  0,00  
0,00 0,00 

Μεταφορές                        89.611,50  (89.611,50) 0,00 

31.12.2017 
 2.627.866,85  0,00 2.627.866,85 

 
      

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση       

01.01.2017 
 (2.078.252,54)  0,00 (2.078.252,54) 

Αποσβέσεις χρήσης  (16.647,04)  
0,00 (16.647,04) 

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00  
0,00 0,00 

31.12.2017 
 (2.094.899,58)  0,00 (2.094.899,58) 
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Αναπόσβεστη αξία       

31.12.2017 
                      

                 532.967,27    
  

0,00 
 

532.967,27                    

31.31.2016 
                      

41.910,81    
  

89.611,50 
                    

131.522,31    

      

 
 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2017  31.12.2016   

Συμμετοχές 7.998,00  7.998,00  

Δοσμένες εγγυήσεις 82.030,30  82.826,63  

Σύνολο 90.028,30  90.824,63  
 
 
Η Εταιρεία κατέχει συμμετοχή 5 % στην εταιρεία ΙΝΟΧ MARE ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η συμμετοχή αυτή έχει αποτιμηθεί στην κατ’ είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως της και της εσωτερικής λογιστικής της αξίας όπως αυτή προκύπτει με βάση τον 
τελευταίο  συνταγμένο ισολογισμό της εταιρείας ΙΝΟΧ MARE ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
 
 

12. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

 
Τα εμπορεύματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 

(Ποσά σε ευρώ)        31.12.2017       31.12.2016  

Εμπορεύματα  3.253.288,52  2.482.516,95  
Αγορές υπό παραλαβή  238.076,31  44.958,74  
Σύνολο  3.491.364,83  2.527.475,69  

      
Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων  (387.920,33)  (533.800,33)  

Καθαρό ποσό εμπορευμάτων  3.103.444,50  1.993.675,36  

 
 
H κίνηση απαξίωσης εμπορευμάτων έχει ως ακολούθως: 
 

Κίνηση πρόβλεψης απαξίωσης εμπορευμάτων    

Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων 31.12.2016          533.800,33 

Αντιλογισμός πρόβλεψης στη χρήση   (145.880,00) 

Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων 31.12.2017  387.920,33 

 
 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ) 

                         
31.12.2017  

    31.12.2016 
 

Εμπορικές απαιτήσεις εσωτερικού 5.957.949,02  5.494.677,88  

Αξιόγραφα εισπρακτέα 859.988,34  934.145,46  

Σύνολο 6.817.937,36  6.428.823,34  

     
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων (955.676,99)  (916.951,61)  

Καθαρό ποσό εμπορικών απαιτήσεων 5.862.260,37  5.511.871,73  
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Η κίνηση των επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων είναι ως εξής: 

Κίνηση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων  
Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 31.12.2016 916.951,61 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  38.725,38 

Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 31.12.2017 955.676,99 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)   

                     
31.12.2017  

    31.12.2016 
 

Απαίτηση από φόρο εισοδήματος  6.751,43  5.044,11  

Προκαταβολές στο προσωπικό  21.912,88  22.187,80  

Διάφορες λοιπές απαιτήσεις  160.966,61  122.463,34  

Σύνολο    189.630,92  149.695,25  

 

15. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Τα προπληρωμένα έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)  

                          
31.12.2017  

               
31.12.2016  

Διάφορα ασφάλιστρα  21.564,69  9.787,06  
Διάφορα προπληρωμένα έξοδα  34.383,65  70.786,36  

Σύνολο  55.948,34  80.573,42  

 
Το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου Διάφορα προπληρωμένα έξοδα αφορά συντηρήσεις παγίων. 
 

16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ)        31.12.2017            31.12.2016  

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ  2.601.650,90  1.737.129,20  

Ταμείο   5.793,98  4.029,29  

Σύνολο   2.607.444,88  1.741.158,49  

 

17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται ως εξής: 
 
 

(Ποσά σε ευρώ)         31.12.2017   31.12.2016  
Αριθμός μετοχών 2.277.206  2.277.206  

Ονομαστική αξία 
                             

2,93 €   2,93 €  

Σύνολο      6.672.213,58       6.672.213,58  
 

 
(Ποσά σε ευρώ) 

        31.12.2017 
 

31.12.2016 
 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  2.910.766,85  2.910.766,85  

 
 

Α) Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 

 
Τα αποθεματικά νόμων και καταστατικού που έχει σχηματίσει η Εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως: 
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(Ποσά σε ευρώ)          31.12.2017  31.12.2016  

Τακτικό αποθεματικό 161.077,38  161.077,38  

Ειδικώς φορολογηθέντα  19.733,14  19.733,14  

 180.810,52  180.810,52  

 
Για την μεταβολή των αποθεματικών βλέπε την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, 

να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους 
κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού  
Ειδικώς φορολογηθέντα: Τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά προέρχονται από τις ειδικές διατάξεις των φορολογικών 

νόμων: Αφορολόγητο Αποθεματικό Απαλλοτρίωσης Ακίνητου € 12.727,60,   Αποθεματικό άρθρου 7 ν. 2579/98 € 7.000,32, 
Αφορολόγητο αποθεματικό μετατροπής σε ΕΥΡΩ € 3,33 και Αφορολόγητο Αναπροσαρμογής Ακινήτων Ν. 2065/92 € 1,89 .   
Η Εταιρεία σκοπεύει να τα κεφαλαιοποιήσει στο μέλλον.    
 

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

 
(Ποσά σε ευρώ) 

31.12.2017 
 

31.12.2016 
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 792.192,00  921.583,00        

 

 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.  

Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού έχει ως εξής:    

                  31.12.2017  

                   
31.12.2016 

Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου 921.583,00  880.342,00 

Κόστος τόκων καθορισμένης παροχής 21.196,00  21.820,00 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 37.874,00  38.529,00 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών τερματισμού υπηρεσίας 68.178,00  38.436,00 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες (154.937,00)  10.748,00 

Πληρωθείσες παροχές (101.702,00)  (68.292,00) 

Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου 792.192,00  921.583,00 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω αποχώρησης, έχουν ως εξής: 
 

 31.12.2017  31.12.2016 

 %  % 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,0%  1,5% 

Πληθωρισμός 1,5%  1,5% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,0%  2,3% 
 
 

19. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 
  

(Ποσά σε ευρώ)   

       
31.12.2017  

        
31.12.2016  

Προβλέψεις εγγυήσεων   160.875,00  145.875,00  

Σύνολο    160.875,00  145.875,00  

 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης εγγυήσεων είναι ως εξής: 
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Κίνηση πρόβλεψης εγγυήσεων  
Πρόβλεψη εγγυήσεων 31.12.2016 145.875,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 15.000,00 

Πρόβλεψη εγγυήσεων 31.12.2017 160.875,00 

20. ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

 

Το δάνειο με συνδεδεμένες αναλύεται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ)       31.12.2017       31.12.2016  

Βραχυπρόθεσμο δάνειο  5.488.577,30  5.100.000,00  
Μακροπρόθεσμο δάνειο  1.441.226,82  0,00  

Σύνολο    6.929.804,12  5.100.000,00  

 
Το  βραχυπρόθεσμο δάνειο αποτελείται από: ποσό δανείου 3.500.000     € με επιτόκιο  1,30 % ,διάρκεια 24/11/17-24/11/2018  
                                                                         ποσό δανείου 1.600.000     € με επιτόκιο  1,25 % ,διάρκεια 23/12/17-23/05/2018 
                                                                         ποσό δανείου    388.577,30 € με επιτόκιο 1,50 % ,διάρκεια 01/01/18-31/12/2018 
Το  μακροπρόθεσμο δάνειο αποτελείται από: ποσό δανείου 1.441.226,82  € με επιτόκιο 1,50 % ,διάρκεια 01/01/19-31/07/2022 
 
Πάροχος δανείου η Wurth Finance Int BV μέλος του Wurth Group με έδρα την Ολλανδία.  
 
 

21. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ)      31.12.2017     31.12.2016  

Προμηθευτές εσωτερικού  1.015.017,26  903.281,29  
Προμηθευτές εξωτερικού  2.999.720,96  337.149,19  
Προκαταβολές πελατών  63.757,14  48.318,62  

Σύνολο    4.078.495,36  1.288.749,10  

 
 

22. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ)        31.12.2017       31.12.2016  

Φ.Π.Α.  94.015,73  222.614,28  

Φόρος ελ. Επαγγελματιών  1.423,67  2.526,43  

ΦΜY & Εισφορά Αλληλεγγύης  149.404,79  231.852,39  

Λοιποί φόροι τέλη  187,48  1.877,52  

Σύνολο  245.031,67  458.870,62  

 
 

23. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)        31.12.2017        31.12.2016  

ΙΚΑ και Επικουρικά ταμεία ασφάλισης 311.080,03  285.475,94  

Λοιπά ταμεία 0,00  123,05  

Σύνολο 311.080,03  285.598,99  

 

24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)            31.12.2017       31.12.2016  

Αποδοχές προσωπικού  40.132,84  28.556,51  

Διάφορες λοιπές υποχρεώσεις  41.366,34  32.858,92  

Σύνολο  81.499,18  61.415,63  

 

25. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 

 
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε ευρώ)   31.12.2017  31.12.2016  

Διάφορα δεδουλευμένα έξοδα  280.910,00  90.612,00  

Πρόβλεψη επιστροφών πωλήσεων  68.749,08  48.749,08  

Σύνολο    349.659,08  139.361,08  

 

 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων εξόδων αφορά δεδουλευμένες αμοιβές τρίτων, ΔΕΚΟ. Η αυξημένη πρόβλεψη της 
χρήσης του 2017 προέρχεται από την πρόβλεψη για το bonus των υπαλλήλων που δεν υπήρχε στο 2016. 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επιστροφών πωλήσεων είναι ως εξής: 
 

Κίνηση πρόβλεψης  
Πρόβλεψη επιστροφών πωλήσεων 31.12.2016 48.749,08 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 20.000,00 

Πρόβλεψη επιστροφών πωλήσεων 31.12.2017 68.749,08 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως εξής: 

  01.01 - 31.12.2017  01.01 - 31.12.2016  

  

Αγορές/έξοδα από 
συνδεδεμένα μέρη 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
σε συνδεδεμένα μέρη  

Αγορές/έξοδα από 
συνδεδεμένα μέρη 

Πωλήσεις υπηρεσιών 
σε συνδεδεμένα μέρη  

(α) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη       

  10.624.440,70                              0,00  8.464.223,33 0,00  

 

Συνολικό ποσό συναλλαγών με 
συνδεδεμένα μέρη 10.624.440,70 0,00  8.464.223,33 0,00  

        

  31.12.2017  31.12.2016  

  Υποχρεώσεις  Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις          Απαιτήσεις  

(β) 
Ποσά ανεξόφλητων υπολοίπων με 
συνδεδεμένα μέρη       

  9.904.722,19 0,00  5.412.003,16 52.425,30  

  9.904.722,19 0,00  5.412.003,16 52.425,30  

        

        

  31.12.2017  31.12.2016  
(γ) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη Τόκος Ποσό  Τόκος                  Ποσό  

        

 WURTH FINANCE INTL BV 103.100,74 6.929.804,12                   69.704,07 5.100.000,00  
 

 
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνει και το υπόλοιπο του ενδοεταιρικού δανείου.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια από συνδεδεμένα μέρη βλέπε σημείωση 20. 
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Οι αγορές/έξοδα καθώς και απαιτήσεις/υποχρεώσεις ανά εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 
ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟΔΑ 

 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 

AW  KG 3.870.659,13 3.474.746,25 

WH 4.004.801,43 3.595.703,88 

GRASS -ALFIT 4.955,64 5.860,70 

SWG 5.491,70 6.505,96 

CONMETAL AG 86.937,66 72.601,76 

MEISTER-CONMETAL AG 66.164,70 0,00 

WURTH TRADING 220.784,57 147.505,24 

GRASS Gmbh 8.966,73 13.760,28 

W-SERVIA 337.587,99 65.145,91 

MKT-DE 177.056,29 171.022,72 

WOW 190.602,53 148.628,14 

WASI 195.168,88 227.856,22 

MARBET 3.648,81 2.083,91 

WURTH MANAG. AG 1.200,00 1.000,00 

WURTH srl 9.600,00 29.000,00 

WURTH LOGISTICS 1.853,00 4.363,15 

WURTH IT 757.662,59 103.854,49 

PHOENIX Srl 196.956,49 158.751,87 

INOX MARE IT 63.847,12 17.541,30 

W-ESPANA  0,00 967,00 

WURTH INDUSTRIE 37.606,89 97.785,50 

MODYF  372.923,79 100.714,05 

HAHN & KOLB 1.024,40 6.637,44 

CHEMOFAST 8.940,36 12.187,56 

ΣΥΝΟΛΟ 10.624.440,70 8.464.223,33 

 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 31.12.2017 31.12.2016 

AW 0,00 946,13 

WURTH SERVIA 0,00 21.979,17 

WURTH PHOENIX 0,00 29.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 52.425,30 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 31.12.2017 31.12.2016 

WURTH INDUSTRIES AG 565,00 18,05 

WURTH SERVIA 0,00 10.672,66 

WURTH FINANCE INTL BV 9.749.978,18 5.401.312,45 

MKT GMBH 29.792,50 0,00 

CONMETAL MEISTER AG 15.627,46 0,00 

WURTH IT GMBH 625,00 0,00 

MOFYF AG 4.610,56 0,00 

AW KG 103.523,49 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.904.722,19 5.412.003,16 

 

 
Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών συμβουλίων, με μνεία του 
επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω 
αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.  
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27. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

i) Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές υποθέσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι αυτής εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, 
στη χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της Εταιρείας και για τις οποίες να μην έχουν διενεργηθεί οι σχετικές 
προβλέψεις. 
 

ii) Φορολογικός έλεγχος χρήσεων  

Για την οικονομική χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
των οποίων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, δύναται να λαμβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 65α του Ν.4172/2013 (και προγενέστερα του άρθρου 82, παράγραφος 5 
του Ν.2238/1994), το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 
1 του Ν. 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής 
δήλωσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ 1154, 1191, 1192, 1194 και 1208/2017, που παρέχουν οδηγίες 
για την ομοιόμορφη εφαρμογή των όσων έγιναν δεκτά με τις υπ’ αριθ. 1738, 2932, 2934 και 2935/2017 αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και με την υπ’ αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
σχετικά με το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων, και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις  των άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68 παρ.2 του Ν. 2238/1994 και των άρθρων 36 και 72 παρ. 11 του Ν. 4174/2013, 
καθώς και το υπ’ αριθ. (ΔΕΛ Β) 1189202 (ΕΞ) 2016/28.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προθεσμίες παραγραφής διαμορφώνονται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του 
οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, π.χ. περιέλευσης συμπληρωματικών 
στοιχείων στις φορολογικές αρχές, παράβασης διατάξεων περί τελών χαρτοσήμου, όπου προβλέπεται μεγαλύτερος 
χρόνος παραγραφής κ.α. Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι χρήσεις 2008 έως και 2010 έχουν 
παραγραφεί και δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Για τις χρήσεις 2011-2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Οι 
σχετικοί φορολογικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης 
χωρίς επιφύλαξη.  
 
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη, από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας, και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι 
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 

iii) Εγγυητικές επιστολές-λοιπές εξασφαλίσεις: 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει – χορηγήσει εγγυητικές επιστολές για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 ύψους Ευρώ 

3.241,43 (2016 Ευρώ 0,00). 

 

iv) Μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων (Ως μισθωτής): 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχουν ως ακολούθως: 
 

                      31.12.2017           31.12.2016 

Πληρωτέα      

Εντός 1 έτους 857.276,01  870.735,35 

Από 2 μέχρι 5 έτη 1.537.476,18  1.223.856,27 

Πάνω από 5 έτη 3.057.254,70  390.324,06 

    Σύνολο  5.452.006,89  2.484.915,68 

 
 

28. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που να 
επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν 
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.                                                          



 
ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ                                   Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2017 
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Κρυονέρι   06/09/2018 

  

        Δ/νων Σύμβουλος                                       Ένας Σύμβουλος                           Οικονομικός Διευθυντή  

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΣΗΜΩΣΗΣ                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΟΥΛΑΣ                        Ι. Χ. ΛΙΑΝΟΣ 

 


