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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«MΑΝIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας «MΑΝIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 20 που παρατίθεται
στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία και η θυγατρική της δεν έχει
ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2016 με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί
και θα οριστικοποιηθεί. Η εταιρεία και ο όμιλος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από
τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «MΑΝIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν.
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες [εταιρικές και
ενοποιημένες] χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «MΑΝIFEST
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Αναστάσιος Φ. Δάλλας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27021
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας «MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.» για την χρήση από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Σελίδα 5 από 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας
«MΑΝIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
επί των Ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016. H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 .
Η Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου 2016.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο περιεκτικό και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό τις
επιμέρους θεματικές ενότητες που είναι απαραίτητες με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες με στόχο
την εύληπτη και λεπτομερή ενημέρωση για την δραστηριότητα, κατά την εξεταζόμενη
χρονική περίοδο, της Εταιρείας «MΑΝIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»).
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία στην Ετήσια
Χρηματοοικονομική Έκθεση που αφορά στην κλειόμενη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν, ως ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Οικονομικά Στοιχεία
Ο Όμιλος μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σημείωσε στην χρήση 2016 αύξηση του
συνολικού κύκλου εργασιών της τάξης του 6,50%, ο οποίος ανήλθε στα €7.127.268,09. Ο
Όμιλος πέτυχε για μία ακόμα συνεχόμενη χρήση να βελτιώσει το μερίδιο της στην Ελληνική
αγορά και να συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 δυναμικότερων εταιριών του κλάδου.
Τα λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 61,66% σε
σχέση με 2015.
Παράλληλα τα μικτά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 1.437.901,80
ευρώ έναντι του ποσού των 1.421.992,33 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Τα μικτά
περιθώρια κέρδους της κλειόμενης χρήσεως (20,17%) συσχετιζόμενα με τα αντίστοιχα της
προηγούμενης (21,25%) παρουσιάζουν μία μείωση 1,08%.
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Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ( EBITDA ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε
390.399,39 έναντι 664.173,63 της προηγούμενης χρήσης.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015
έχουν ως εξής:
Α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2016

31/12/2015

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

2.226.708,44
2.488.977,88

89,46%

2.324.074,26
2.531.084,92

91,82%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

177.079,12
2.488.977,88

7,11%

150.464,71
2.531.084,92

5,94%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

119.454,95
2.369.522,93

5,04%

368.893,04
2.162.191,88

17,06%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

2.369.522,93
2.488.977,88

95,20%

2.162.191,88
2.531.084,92

85,43%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

119.454,95
2.488.977,88

4,80%

368.893,04
2.531.084,92

14,57%

368.893,04
150.464,71

245,17%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

119.454,95
177.079,12

67,46%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.226.708,44
1.353.935,40

164,46%

2.324.074,26
2.119.263,35

109,66%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2016

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Σύνολο εσόδων

237.580,80
7.134.459,71

31/12/2015

3,33%

578.848,93
6.711.197,05

8,63%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της
έσοδα
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

237.580,80
119.454,95

198,89%

578.848,93
368.893,04

156,92%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

1.437.901,80
7.127.268,09

20,17%

1.421.992,33
6.692.438,69

21,25%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
1. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της γίνονται σε
ευρώ.
2. Πιστωτικός κίνδυνος
Σε αντίθεση με το παρελθόν και εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης η Εταιρεία
φροντίζει να μην εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας αφενός μεν
φερέγγυους πελάτες αφετέρου δε καλύπτοντας τις απαιτήσεις της με ποιοτικά καλύτερες
εξασφαλίσεις.
3. Κίνδυνος ρευστότητας
Προς το παρόν ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα με τη διατήρηση
επαρκών κατά το δυνατόν διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων
καθώς και ανακυκλούμενων πλαφόν χρηματοδοτήσεων στις τράπεζες προκειμένου να
αντιμετωπισθούν τυχόν έκτακτες ταμειακές ανάγκες.
4. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές
των επιτοκίων. Για την μείωση του κινδύνου αυτού η διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προκειμένου να είναι σε θέση να προβεί εγκαίρως
στη λήψη των αναγκαίων για το συγκεκριμένο σκοπό μέτρων.
5. Κίνδυνος διαχείρισης Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να
μεγιστοποιείται η αξία των μεριδίων της.
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Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
6. Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Πέραν των προαναφερόμενων κινδύνων ο Εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης και εξωγενείς
κινδύνους που προέρχονται από την επιδείνωση της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής
κατάστασης. Οι κίνδυνοι όμως αυτοί περιορίζονται σημαντικά, λόγω του εξειδικευμένου
αντικειμένου της Εταιρείας.
Πάντως, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί ενεργά τις τάσεις των αγορών, τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, προκειμένου να είναι έτοιμη να αντιδράσει άμεσα
και να προσαρμόσει τους στόχους της στις τυχόν νέες συνθήκες.
7. Κίνδυνοι από τις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του 2016, δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό
την καθυστέρηση πληρωμών του Δημοσίου. Επιπλέον, οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων,
που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015, είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και θα
συνεχιστούν έως και την άρση των μέτρων αυτών. Η επιστροφή στην οικονομική
σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών
οργάνων .
Η πλήρης αποτύπωση των συνεπειών των ανωτέρω συνθηκών αβεβαιότητας, ενδέχεται
να επηρεάσουν αρνητικά την ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας με τρόπο που δεν
μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.
Παρά την ύπαρξη κινδύνων που σχετίζονται κυρίως με την ανάκτηση των μελλοντικών
ωφελειών των περιουσιακών στοιχείων και την επαρκή ταμειακή ρευστότητα, οι
δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται κανονικά. Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση
εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες
για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Σκοπός της
Διοίκησης της Εταιρείας ,είναι η άμεση ενημέρωση των μετόχων της για κάθε σημαντική
επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεδεμένων μερών
Συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24 πέραν των Μελών Διοίκησης είναι και η «MANIFEST SECURITY A.E.». Πέραν των
αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές μεταξύ
συνδεδεμένων μερών τόσο για το τρέχων όσο και για το προηγούμενο έτος.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν
στην χρήση 2016 στο ποσό των 94.475,73 ευρώ και αντίστοιχα στη χρήση 2015 στο ποσό των
378.490.29 ευρώ έναντι μερισμάτων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
Διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
τους μετόχους, τα δικαιώματα ψήφου κλπ.
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (99.000,00 €),
διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τρακόσιες (3.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας πηγάζουν από τη μετοχή τους ανάλογα με το
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε
μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος και το καταστατικό της, και
ειδικότερα:
•
•
•
•

Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της
Εταιρείας.
Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της
απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από
τη Γενική Συνέλευση.
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
με μετρητά και την ανάληψη νέων μετόχων.
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των
μετοχών που κατέχουν.

β. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920.
γ. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της
απασχόλησής τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ

Α. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Τα σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2016
είναι τα ακόλουθα:
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας «MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.» για την χρήση από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Σελίδα 10 από 49

Την 20/05/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό
καταχώρισης 626794 η από 08-03-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «"MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 54699509000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η
έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους € 3.500.000 σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3α παρ.1 του Κ.Ν.2190/20.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2016
εγκρίθηκε η τήρηση των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ) από τη χρήση 2016.
Β. Άλλες πληροφορίες της κλειόμενης χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016
Την 18/05/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 624322, το από 15/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: "MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και διακριτικό τίτλο: "MANIFEST SERVICES Ε.Π.Ε." και με αριθμό ΓΕΜΗ
54699509000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
ύψους 99.000,00 ευρώ
Τον Ιούνιο Μήνα του έτους 2016 εξαγοράσθηκε σε ποσοστό 100% η θυγατρική εταιρεία
MANIFEST SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας για την επόμενη χρήση
1/1/2017 - 31/ 12/2017
Η πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι
θα είναι ανοδική. Εκτιμούμε ότι στη χρήση 2017 η εταιρεία μας, παρά την εξαιρετικά
δύσκολη οικονομική συγκυρία εκτιμά ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Οι
προοπτικές του 2017 ακολουθούν τη γενική φιλοσοφία της εταιρείας που έχει σαν στόχο τη
βελτίωση των χώρων εργασίας αλλά κυρίως των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες,
πάντα σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας της. Δεν πρέπει, ωστόσο, να αγνοήσουμε το
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ
περισσότερο στη χώρα μας αυτό τον καιρό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας έθεσε σε εφαρμογή τις εξής επιδιώξεις:
✓ Την κατά το δυνατόν συμπίεση τόσο των λειτουργικών εξόδων όσο και του κόστους
υπηρεσιών.
✓ Την προσπάθεια αύξησης του τζίρου και την επίτευξη όσο το δυνατόν .
Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί στο άμεσο μέλλον
και παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, να οδηγήσει την Εταιρεία σε ακόμα θετικότερο
περιβάλλον κερδοφορίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η
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Γεγονότα και λοιπές πληροφορίες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της
εταιρίας.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το 2016 υπήρξε μία πολύ ικανοποιητική χρονιά για τις πωλήσεις της Εταιρείας που παρά τις
αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στην εγχώρια αγορά , συνέχισε την ανοδική της
πορεία. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει προσεκτικά το επενδυτικό της πρόγραμμα,
διατηρώντας ταυτόχρονα ικανή ρευστότητα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω Χρηματοοικονομική Έκθεση
Διαχείρισης για να υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Πειραιάς , 15 Μαρτίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αμμολοχίτης Διονύσιος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2016

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015

177.079,12
0,00
37.300,00
29.604,47
18.285,85
262.269,44

150.464,71
0,00
1.850,01
37.550,79
17.145,15
207.010,66

169.153,82
141.000,00
37.299,99
28.579,81
18.285,85
394.319,47

146.214,21
0,00
1.850,00
36.508,70
17.145,15
201.718,06

4
5
6
7
8

32.708,88
1.661.598,57
157.759,37
16.929,12
357.712,50
2.226.708,44
2.488.977,88

10.716,99
1.419.820,80
599.812,54
6.343,61
287.380,32
2.324.074,26
2.531.084,92

32.708,88
1.573.998,69
157.759,37
15.929,12
345.325,83
2.125.721,89
2.520.041,36

10.716,99
1.386.725,89
599.812,54
5.167,47
278.911,78
2.281.334,67
2.483.052,73

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

11
12

966.575,00
49.012,53
1.015.587,53

0,00
42.928,53
42.928,53

966.575,00
45.910,00
1.012.485,00

0,00
39.826,00
39.826,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

13
14
15

213.322,66
381.718,43
758.894,31
1.353.935,40
2.369.522,93

633.216,32
425.815,26
1.060.231,77
2.119.263,35
2.162.191,88

208.309,29
381.718,43
724.476,16
1.314.503,88
2.326.988,88

622.901,52
425.815,26
971.966,49
2.020.683,27
2.060.509,27

9
10
10

99.000,00
33.000,00
-12.545,05
119.454,95
2.488.977,88

120.000,00
30.887,51
218.005,53
368.893,04
2.531.084,92

99.000,00
33.000,00
61.052,48
193.052,48
2.520.041,36

99.000,00
30.887,51
292.655,95
422.543,46
2.483.052,73

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού και απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

1

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

1
2
3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)
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Β. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου και της
εταιρείας για την χρήσης 2016

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Σημ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος / (ζημίες)

16

7.127.268,09
-5.689.366,29
1.437.901,80

6.692.438,69
-5.270.446,36
1.421.992,33

6.840.251,12
-5.442.847,45
1.397.403,67

6.507.360,86
-5.129.666,39
1.377.694,47

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

17
18
18
18

7.191,62
-252.295,45
-828.113,03
-6.012,95
358.671,99

18.758,36
-172.362,54
-608.570,01
-24.434,40
635.383,74

6.119,33
-250.695,45
-791.743,41
-3.774,85
357.309,29

12.834,81
-170.172,54
-595.074,25
-14.109,81
611.172,68

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

19
19

1.852,68
-122.943,87

4.936,98
-61.471,79

1.849,19
-122.648,00

4.935,42
-61.444,41

237.580,80

578.848,93

236.510,48

554.663,69

-87.528,60

-172.037,32

-87.511,17

-173.079,41

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

150.052,20

406.811,61

148.999,31

381.584,28

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Μη ελεγχούσες συμμετοχές

150.052,20
0,00

406.811,61
0,00

148.999,31
0,00

381.584,28
0,00

150.052,20

406.811,61

148.999,31

381.584,28

45,47

123,28

45,15

115,63

390.399,39

664.173,63

388.295,24

639.962,57

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
- Βασικά και Απομειωμένα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων
("EBITDA")

20

23

Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2016

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Αγορές/(Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών
Καθαρή Θέση λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015
368.893,04
189.243,97
-378.490,29 -227.162,53
150.052,20
406.811,61
-21.000,00
0,00
119.454,95
368.893,04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016 31.12.2015
422.543,46 268.121,72
-378.490,29 -227.162,53
148.999,31 381.584,28
0,00
0,00
193.052,48 422.543,46
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Δ. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2016

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα Περιόδου (Κέρδη/Ζημιές) προ φόρων
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα Επενδυτικής Δραστηριότητας
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προ μεταβολής Κεφαλαίου Κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Αύξηση/(Μείωση) Αποθεμάτων
Αύξηση/(Μείωση) Απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις Από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια
Εξοφλήσεις Τραπεζικών (Δανειακών) Υποχρεώσεων
Μερίσματα Πληρωθέντα
Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016 31.12.2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015

237.580,80

580.239,54

236.510,48

554.663,69

31.727,41
6.084,00
0,00
122.943,87
398.336,08

39.213,93
13.503,53
-12.610,08
61.471,79
681.818,71

30.985,95
6.084,00
0,00
122.648,00
396.228,43

38.549,97
10.401,00
-12.610,08
61.444,41
652.448,99

-21.991,89
4.496,21
196.478,08 -485.382,83
-721.231,12 225.245,86
-148.408,85 426.177,95

-21.991,89
250.806,90
-662.082,56
-37.039,12

4.496,21
-467.411,40
232.582,54
422.116,34

-122.943,87 -61.471,79
-87.511,17 -173.079,41
-358.863,89 191.626,75

-122.648,00
-87.511,17
-247.198,29

-61.444,41
-173.079,41
187.592,52

-21.000,00
-93.791,78
-114.791,78

-141.000,00
-89.375,53
-230.375,53

0,00
-38.571,43
-38.571,43

1.348.293,43 425.815,26 1.348.293,43
-425.815,26 -396.837,81 -425.815,26
-378.490,29 -227.162,53 -378.490,29
543.987,88 -198.185,08
543.987,88
70.332,21 -46.630,84
66.414,06
287.380,30 334.011,16
278.911,77
357.712,51 287.380,32
345.325,83

425.815,26
-396.837,81
-227.162,53
-198.185,08
-49.163,99
328.075,77
278.911,78

0,00
-40.072,51
-40.072,51

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας «MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ.» για την χρήση από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016
Σελίδα 15 από 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία MANIFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ δραστηριοποιείται στο χώρο του Facility
Management. Η εταιρεία προήλθε από τη μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
«MANIFEST SERVICES» σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/20 και
των άρθρων 1-5 του ν.2166/93
Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι :
1. Να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών φροντίδας, συντήρησης, ανανέωσης,
ανακατασκευής, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αστικών, επαγγελματικών,
βιομηχανικής, λιμενικών, αεροπορικών, αθλητικών, δημόσιων και ιδιωτικών,
σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο και αποδεκτό όρο του Facility Management.
2. Να παρέχει υπηρεσιών κατασκευών, εφαρμογών, μελετών, ενεργειακών
επιθεωρήσεων, διαχείρισης, συντήρησης σε Η/Μ εγκαταστάσεις και σε
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
3. Να παρέχει υπηρεσίες μελετών, κατασκευών, συντήρησης, διαχείρισης, εφαρμογών,
συστημάτων, υλικών έργων Πρασίνου κλπ.
4. Να παρέχει υπηρεσίες : Τεχνικού ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας κλπ.
5. Να παρέχει υπηρεσίες μελετών, αξιολόγησης, διαχείρισης μονάδων εστίασης, να
παρέχει υπηρεσίες catering σε τακτική ή σε έκτακτη βάση και υπηρεσίες Vending.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
-Αμμολοχίτης Διονύσιος του Νικολάου
-Ζερβάκη Μαρία του Νικολάου
-Κατσακιώρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
-Σπυράτος Γεράσιμος του Ευαγγέλου
-Κορνάρος Μιλτιάδης του Παναγιώτη

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το έτος 2021.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες,
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα
Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.
Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης,
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απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι
περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι
περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναλύονται σε παρακάτω παράγραφο.

2.1 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα Πρότυπα και τις Διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων
έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2016. Παρακάτω
παρουσιάζονται τα Πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2016 καθώς και τα Πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την
1η Ιανουαρίου 2016, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της Εταιρείας. Επίσης
παρουσιάζονται τα Πρότυπα, καθώς και οι τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες σε ήδη
υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η
απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον
αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των
εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.
Δεν αναμένεται να έχει επίδραση για τον Όμιλο.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο
του 2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου
2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015.
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Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών
αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους
προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων
κατοχύρωσης».
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει
επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας
εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού
διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα
ή στη μητρική της
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής
οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου
2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις.
Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός
υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο
ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα
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απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που
καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες
τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον
ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
«Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα
τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο
περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική
αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες
εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες
απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ
9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι
Λογαριασμοί».
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Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών»
που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε
πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά
τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των
«ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα
λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις
μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των
λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης,
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά
στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ
15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει
έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο
παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11
Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα
μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των
εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12
και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των
εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου
2014, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016
και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 2343/2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ
πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο
πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της
εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η
αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή,
μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο
εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν
δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το
νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις
είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική
έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες,
εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών
με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν
τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
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Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου
2014,αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των
οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών
μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την
επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι
πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου
2015.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους
απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι
τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου
2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να
επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014,
επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη
λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις
ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για
κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της
«απόκτησης» όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία
αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2015.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
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Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου
2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018
και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και
του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που
προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν
υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη
αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε
κοινοπραξίες που κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να
επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε
μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5
που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως
διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016
διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή
από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της
χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί,
τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για
τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα.
Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική
οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική
υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του
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καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής
αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της
υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή
εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε
πληρωμή ή είσπραξη.

2.3

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές

Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί
από τη Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν
τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών
καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια
της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Α. Κρίσεις Διοίκησης
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν
αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες
επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με:
➢ την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών
Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται
στους εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις
δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί κλπ.) προκειμένου να
αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους
εισπρακτέους λογαριασμούς.
➢ κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί
ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή διαθέσιμη προς πώληση. Η Εταιρεία
κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν
αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των
επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από
τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων.
Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν
διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες
περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς της Διοίκησης,
κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εσόδων. Όλες
οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
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➢ απαξίωση των αποθεμάτων
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η
διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή
που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η δραστηριότητά της υπόκειται σε σημαντικές
τεχνολογικές εξελίξεις γεγονός που προκαλεί σημαντική μεταβολή στις τιμές.
➢ Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική.
Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη
διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της
ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η
υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες.
Β. Εκτιμήσεις και παραδοχές Διοίκησης
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και τις σχετικές αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη
Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν
μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που
συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο
δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά
με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία
αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία,
σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με
τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να
μεταβληθούν στο μέλλον.
Εκτίμηση απομείωσης
Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως ενδείξεις για πιθανή απομείωση ενσώματων ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων. Η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για
κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση,
χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών ή εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές,
όπου κρίνεται κατάλληλο.
Φόροι εισοδήματος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον
καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε
εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό
αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε
αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο
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εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την
οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να
ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν
ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της Διοίκησης σχετικά με την πιθανότητα
επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός
υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της
απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία της λειτουργίας της. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί
επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας όπως
αυτή παρουσιάζεται την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων
υποχρεώσεων συνδεδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη
διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και
ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον.
Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε
χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα
πραγματοποιηθέντα συνολικά έσοδα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής
βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό.
Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων όπου δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι
οποίες χρησιμοποιούνται αναλύονται στις σημειώσεις οι οποίες αφορούν σε
χρηματοοικονομικά μέσα. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση
χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς
με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε να
αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η
Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές
κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. Στην κλειόμενη χρήση δεν
συντρέχει τέτοια περίπτωση.
2.4 Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern)
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι ικανοποιημένη από την πορεία των εργασιών της
κλειόμενης χρήσης και επιπλέον θεωρεί ότι με βάση τα χρηματοοικονομικά της
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αποτελέσματα των τελευταίων ετών, δεν υφίσταται κανένα θέμα σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.
Τέλος επισημαίνεται ότι οι Μέτοχοι είναι ενήμεροι για την πορεία της Εταιρείας και
συνεχίζουν να της παρέχουν σε καθημερινή βάση αμέριστη στήριξη, έχοντας ως κύριο στόχο
την επίτευξη κερδοφορίας καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.
3. Οι Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της
31/12/2016 και 31/12/2015 ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές που απορρέουν από την
εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και παρατίθενται παρακάτω.
3.1
Πλαίσιο κατάρτισης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – Περίληψη
σημαντικών αρχών
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1/1/2016
έως 31/12/2016 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν την 31/12/2016 είναι ίδιες με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετησίων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2015.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίμηση των ακινήτων.
Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση
εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών.
Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης
της Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις.
3.1.1

Ενοποίηση

Θυγατρικές

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
της Μητρικής και της θυγατρικής της εταιρείας MANIFEST SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΙΧΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην οποία ασκεί έλεγχο.
Έλεγχος θεωρείται ότι υπάρχει όταν η Μητρική Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις
αποφάσεις που αφορούν τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των
θυγατρικών, με σκοπό να έχει οφέλη από αυτές. Οι Οικονομικές Καταστάσεις των
θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές αρχές με τις
Οικονομικές
Καταστάσεις
της
Μητρικής.
Οι
ενδοομιλικές
συναλλαγές
(συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών), τα αντίστοιχα υπόλοιπα και τα μη
πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου
απαλείφονται. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος
μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου. Τυχόν ζημίες μερίζονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
ακόμα και αν το υπόλοιπο καταστεί αρνητικό. Συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές
ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Τα
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αποτελέσματα των εξαγοραζόμενων ή πωλούμενων θυγατρικών εντός της χρήσεως,
περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος από ή έως την
ημερομηνία εξαγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα. Εάν τα αποκτηθέντα στοιχεία του
Ενεργητικού δεν αποτελούν επιχείρηση, η συναλλαγή ή άλλο γεγονός αντιμετωπίζονται
λογιστικά ως μία απόκτηση ενός στοιχείου του Ενεργητικού και το κόστος κτήσης
κατανέμεται στα στοιχεία του Ενεργητικού και στις αναληφθείσες υποχρεώσεις με βάση
τις σχετικές εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία απόκτησης. Οι συνενώσεις
επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της απόκτησης. Το κόστος
κτήσης μίας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν,
των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την
ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον του ποσού μη ελέγχουσας συμμετοχής επιμετρημένο,
για κάθε συνένωση, είτε στην εύλογη αξία είτε στην αναλογία της μη ελέγχουσας
συμμετοχής στην εύλογη αξία των επιμέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν. Άμεσα συνδεδεμένα με την απόκτηση κόστη εξοδοποιούνται όταν
πραγματοποιούνται. Εάν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη
αξία των επιμέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά
καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

3.1.2

Συναλλαγματικές Μετατροπές

α. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται και
παρουσιάζονται σε ευρώ.
β. Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της περιόδου και έως την ημερομηνία του
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας τους και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

3.1.3

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια

Τα παραγωγικά ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από
ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως
ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες
κλεισίματος του ισολογισμού.
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από
αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται κατευθείαν στην καθαρή θέση σε
αποθεματικό με τίτλο «Αποθεματικό Εύλογης αξίας», εκτός εάν αφορά σε αναστροφή
μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) του ίδιου περιουσιακού στοιχείου που είχε
καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής
καταχωρείται στα έσοδα.
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Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται
στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής
για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού
στοιχείου διαγράφεται είτε κατά τη διάθεσή του είτε όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του στοιχείου. Το κέρδος ή η ζημιά που
απορρέει από τη διαγραφή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνεται
απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν ως εξής :
Τα Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός, τα Μεταφορικά Μέσα και τα Έπιπλα και ο
Λοιπός Εξοπλισμός αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τη βασική μέθοδο όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π.
16, δηλαδή στην αξία της τιμής κτήσεώς τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των
προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τα Δ.Λ.Π. αποσβέσεις.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αναγνωρίζονται και
επιμετρούνται (δηλαδή αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων) μόνο εάν
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία οικονομικά οφέλη και το κόστος τους
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που
καλύπτουν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται
στο κόστος τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Εγκαταστάσεις σε κτήρια τρίτων
25 έτη
- Μηχανολογικός εξοπλισμός
10 έτη
- Μεταφορικά μέσα
6 - 8 έτη
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5 - 10 έτη
Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και η τυχόν υπολειμματική τους αξία
αναθεωρούνται ετήσια και αναπροσαρμόζονται ανάλογα όπου και αν συντρέχουν λόγοι.
Οι δαπάνες απόσβεσης κάθε περιόδου καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους,
η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της
κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσεως.
3.1.4

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της Υπεραξίας

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
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Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η
αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία
μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Αν σε μία μονάδα ταμειακών ροών περιλαμβάνεται
και υπεραξία, τότε η αξία της εξαιρείται από τη λογιστική αξία της μονάδας και δεν θα
υπολογιστεί ανακτήσιμο ποσό για την υπεραξία.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την
οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία
απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Η ζημιά απομείωσης θα
μειώσει πρώτα την υπεραξία που αντιστοιχεί στη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και
στη συνέχεια θα μειώσει τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναλογικά προς τη λογιστική τους
αξία.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης
εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει
την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία
απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το
αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.

3.1.5

Φορολογία

α. Φόρος Εισοδήματος
Το ποσό της δαπάνης του φόρου εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα πληρωτέο
φόρο όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλέον της αναβαλλόμενης
φορολογίας. Η τυχόν έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος της
προηγούμενης χρήσεως μειώνει το ποσό της δαπάνης του φόρου εισοδήματος.
Ο τρέχων πληρωτέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσεως, το οποίο
διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος κατά το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή φορολογική υποχρέωση.
Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και κατά την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 29%.
β. Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
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Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές
φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές
(αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες)
φορολογικές απαιτήσεις.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Σε περίπτωση μεταβολής των
φορολογικών συντελεστών από χρήση σε χρήση, πραγματοποιούνται εντός της χρήσης
διορθώσεις επί της αναβαλλόμενης φορολογίας που είχε υπολογιστεί στις προηγούμενες
χρήσεις.
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι
πιθανή η ύπαρξη ικανών φορολογητέων κερδών που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Επίσης σε περίπτωση που οι προσωρινές φορολογικές διαφορές για διάφορες αιτίες
καταστούν οριστικές τότε δεν πρέπει να λογίζονται αναβαλλόμενοι φόροι και η ενδεχομένως
σχηματισμένη φορολογική απαίτηση μειώνεται αναλόγως.
Η αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου εκτός αν
πρόκειται για περιπτώσεις εγγραφών που αφορούν απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και
η αναβαλλόμενη φορολογία που τους αναλογεί μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση.

3.1.6

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποκτώνται με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.
β. Απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες εισπράξεις, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
Δημιουργούνται όταν η Εταιρεία δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν
υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. Η αποτίμηση των
βραχυπρόθεσμων ποσών πραγματοποιείται στην ονομαστική τους αξία, ενώ των
μακροπρόθεσμων στο αναπόσβεστο υπόλοιπο (μείον τις προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις) με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
γ. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
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Πρόκειται για τίτλους που έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής χωρίς όμως να
συντρέχει ταυτόχρονα και η δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής ή ελέγχου επί της
εκδότριας Εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση οι τίτλοι αυτοί αντιμετωπίζονται σύμφωνα
με τα Δ.Λ.Π. 32 και 39 ως μεσομακροπρόθεσμη επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
Η αποτίμηση των τίτλων αυτών πρέπει να γίνεται πάντα στην εύλογη αξία (fair value)
εκτός αν η αξία αυτή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο, οπότε οι
τίτλοι αυτοί εξακολουθούν να εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως και παρέχονται οι
σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 32.
Οι εκάστοτε διαφορές εύλογης αξίας (διαφορές αποτίμησης) λογίζονται ανάλογα με τον
χαρακτηρισμό στον οποίο έχουν ενταχθεί.
Αν οι τίτλοι έχουν ενταχθεί στο χαρακτηρισμό «available for sale» (προς μελλοντική
πώληση), τότε οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Αν οι τίτλοι έχουν ενταχθεί στο χαρακτηρισμό «financial assets at fair value through profit
or Loss» (χρηματοπιστωτικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων) τότε
οι διαφορές αποτίμησης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.1.7

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού
κόστους, η οποία ακολουθείται παγίως. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών
αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών , το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία
των γενικών βιομηχανικών εξόδων. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες
τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων
και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.

3.1.8

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση πραγματικού επιτοκίου αφαιρουμένων
και των ζημιών απομείωσης (απώλεια από επισφαλείς απαιτήσεις). Οι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της
ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.

3.1.9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
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3.1.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας, έως ότου αυτές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων
μετοχών καθαρό από άμεσα έξοδα συναλλαγής και από φόρους, αν συντρέχει περίπτωση,
εμφανίζεται ως αποθεματικό στην καθαρή θέση.

3.1.11 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με
βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με
βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται
ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και αποτιμώνται κατά την σύναψη της μίσθωσης,
στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων
πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή καταχωρείται στον
ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές
μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει
σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο
καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο.

3.1.12 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις των οποίων η
προθεσμία πληρωμής ή η περίοδος εξόφλησης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

3.1.13 Δανεισμός
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αποτιμούνται στην
εύλογη αξία τους, μειωμένη με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής, ενώ όσες τραπεζικές υποχρεώσεις λήγουν μετά το τέλος του επομένου έτους
ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες.

3.1.14 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση των
κινδύνων καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων.
Τα βασικά στοιχεία των κινδύνων αναλύονται ως εξής :
1. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της, εκτός
ελαχίστων περιπτώσεων, γίνονται σε ευρώ.
2. Πιστωτικός κίνδυνος
Σε αντίθεση με το παρελθόν και εξαιτίας της εγχώριας οικονομικής κρίσης η Εταιρεία
φροντίζει να μην εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας αφενός μεν
φερέγγυους πελάτες αφετέρου δε καλύπτοντας τις απαιτήσεις της με ποιοτικά καλύτερες
εξασφαλίσεις.
3. Κίνδυνος ρευστότητας
Προς το παρόν ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα με τη διατήρηση
επαρκών κατά το δυνατόν διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων
καθώς και ανακυκλούμενων πλαφόν χρηματοδοτήσεων στις τράπεζες προκειμένου να
αντιμετωπισθούν τυχόν έκτακτες ταμειακές ανάγκες.
4. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές
των επιτοκίων. Για την μείωση του κινδύνου αυτού η διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προκειμένου να είναι σε θέση να προβεί εγκαίρως
στη λήψη των αναγκαίων για το συγκεκριμένο σκοπό μέτρων.
5. Κίνδυνος διαχείρισης Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η
διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθμισης καθώς και των υγιών δεικτών
κεφαλαίου, ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της και να
μεγιστοποιείται η αξία των μεριδίων της.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση
κεφαλαίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
6. Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Πέραν των προαναφερόμενων κινδύνων ο Εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης και εξωγενείς
κινδύνους που προέρχονται από την επιδείνωση της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής
κατάστασης. Οι κίνδυνοι όμως αυτοί περιορίζονται σημαντικά, λόγω του εξειδικευμένου
αντικειμένου της Εταιρείας.
Πάντως, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί ενεργά τις τάσεις των αγορών, τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, προκειμένου να είναι έτοιμη να αντιδράσει άμεσα
και να προσαρμόσει τους στόχους της στις τυχόν νέες συνθήκες.
7. Κίνδυνοι από τις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις, κατά τη διάρκεια του 2015, δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό
την καθυστέρηση πληρωμών του Δημοσίου. Επιπλέον, οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων,
που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015, είχαν
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αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και θα
συνεχιστούν έως και την άρση των μέτρων αυτών. Η επιστροφή στην οικονομική
σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών
οργάνων .
Η πλήρης αποτύπωση των συνεπειών των ανωτέρω συνθηκών αβεβαιότητας, ενδέχεται
να επηρεάσουν αρνητικά την ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας με τρόπο που δεν
μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.
Παρά την ύπαρξη κινδύνων που σχετίζονται κυρίως με την ανάκτηση των μελλοντικών
ωφελειών των περιουσιακών στοιχείων και την επαρκή ταμειακή ρευστότητα, οι
δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται κανονικά. Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση
εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες
για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Σκοπός της
Διοίκησης της Εταιρείας ,είναι η άμεση ενημέρωση των μετόχων της για κάθε σημαντική
επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες ενδέχεται να επιφέρουν.

3.1.15 Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Επιχείρηση
Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου του από την
υπηρεσία για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του χρόνου που αναμένεται να
αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης.
Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις
στους αποχωρούντες για συνταξιοδότηση ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των
σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και
τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω
συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το
40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Τα προγράμματα
για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την
υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα µε το Δ.Λ.Π. 19
– «Παροχές Εργαζομένων».
Η εταιρεία εκτιμά ότι, η λόγω των σχέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτές με το απασχολούμενο προσωπικό της, η πρόβλεψη υπολογίζεται βάσει της
εργατικής νομοθεσίας (Ν.4093/2012) ως υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης στο
προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στο τέλος κάθε χρήσης δεν έχει απόκλιση σε
σχέση με εκείνη που υπολογίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Για τον λόγο αυτό και για λόγους
μείωσης των ανελαστικών δαπανών της εταιρείας ο υπολογισμός της ανωτέρω πρόβλεψης
για την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί βάσει της εργατικής νομοθεσίας (Ν.4093/2012).
Άλλες υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία δεν υπάρχουν.

3.1.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
προ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α. Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες,
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
β. Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας εφόσον το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα σε
σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
δ. Μερίσματα
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

3.1.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους Μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.

3.1.18 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα
εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται
να συμμορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και
β) υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα καταχωρούνται µε συστηματικό τρόπο στα
αποτελέσματα µε βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα
κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται αφαιρετικά της
λογιστικής αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

3.1.19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ανά τομέα δραστηριότητας
- Γεωγραφικός τομέας
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και κατά συνέπεια όλα τα έσοδα – έξοδα της
περιόδου αφορούν συναλλαγές εντός της χώρας.
- Επιχειρηματικός τομέας
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Η εταιρεία επιχειρηματικά δραστηριοποιείται σε έναν τομέα στην παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού και ως εκ τούτου το σύνολο της δραστηριότητας πλην εκτάκτων αποτελεσμάτων
παρακολουθείται στον τομέα αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Στοιχεία

Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

2. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση

29.604,47

37.550,79

28.579,81

36.508,70

Σύνολο

29.604,47

37.550,79

28.579,81

36.508,70

Το υπόλοιπο της αναβαλλόμενης φορολογίας που εμφανίζεται στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας τόσο για την κλειόμενη, όσο και για την προηγούμενη χρήση έχει
προκύψει από τον παρακάτω συμψηφισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας (απαίτησης –
υποχρέωσης).
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Αναλυτικότερα:
31.12.2016 31.12.2015
Αναβαλλόμενη φορολογική Απαίτηση:
Επί διεγραφέντων εξόδων εγκατάστασης

3.158,65

3.158,65

Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Ομολογιακό Δάνειο
Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης

11.197,34
24.959,16
1.384,75
40.699,90

9.432,98
24.959,16
0,00
37.550,79

Αναβαλλόμενη φορολογική Υποχρέωση:
Ομολογιακό Δάνειο
Αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης
Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης

11.078,00
17,43
11.095,43

0,00
0,00
0,00

Σύνολο Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης

29.604,47

37.550,79

Μείον:

3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
18.285,85
17.145,15
18.285,85
17.145,15
18.285,85

17.145,15

18.285,85

17.145,15

Στο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται εγγυήσεις ενοικίων
και εγγυήσεις μεταφορικών μέσων.

4. Αποθέματα

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
Σύνολο

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
32.708,88 10.716,99 32.708,88 10.716,99
32.708,88

10.716,99

32.708,88

10.716,99
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Τα αποθέματα του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του
κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.

5. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Το κονδύλι «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη
Σύνολο

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
1.607.308,80
1.368.681,69
1.527.126,60 1.342.105,78
54.289,77
51.139,11
46.872,09
44.620,11
52.223,12
52.223,12
52.223,12
52.223,12
33.842,96
33.842,96
33.842,96
33.842,96
-86.066,08
-86.066,08
-86.066,08
-86.066,08
1.661.598,57

1.419.820,80

1.573.998,69 1.386.725,89

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αντανακλά την εκτίμηση της
διοίκησης για ενδεχόμενο μη ρευστοποίησης εμπορικών απαιτήσεων . Για λόγους ορθότερης
απεικόνισης των κονδυλίων, οι ενδεχόμενες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
εμφανίζονται αφαιρετικά από τον λογαριασμό «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις».
Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως
διακανονίζονται από 30 έως 90 ημέρες για τον Όμιλο και την Εταιρία. Σε περίπτωση
καθυστέρησης είσπραξης η εταιρεία επανεκτιμά και επανεξετάζει μεμονωμένα την εμπορική
της πολιτική.
6. Λοιπές Απαιτήσεις

Λοιπές Απαιτήσεις

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρεώστες διάφοροι
Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών &
πιστώσεων
Μερίσματα εισπρακτέα
Σύνολο

Ομίλου
31.12.2016
31.12.2015
112.759,37
175.791,55
45.000,00
45.000,00

Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
112.759,37
175.791,55
45.000,00
45.000,00

0,00
0,00

530,70
378.490,29

0,00
0,00

530,70
378.490,29

157.759,37

599.812,54

157.759,37

599.812,54

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Οι
δεσμευμένες καταθέσεις λειτουργούν ως εξασφάλιση (collateral) για τραπεζική
χρηματοδότηση.
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7. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού και απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία & Απαιτήσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
16.929,12
6.343,61
15.929,12
5.167,47

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έξοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο

16.929,12

6.343,61

15.929,12

5.167,47

8. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» αναλύεται ως εξής:

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
46.923,89
1.732,04
46.716,60
1.619,61
310.788,61
285.648,28
298.609,23
277.292,17
357.712,50
287.380,32
345.325,83
278.911,78

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

Η εταιρεία διακρατεί επαρκή διαθέσιμα προκειμένου να εξυπηρετεί την απρόσκοπτη
λειτουργία της, βασιζόμενη και στην αναμενόμενη δημιουργία ταμειακών ροών.

9. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 3.300 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 99.000,00 ευρώ.

Μετοχικό Κεφάλαιο

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Σύνολο

Ομίλου
31.12.2016
31.12.2015
99.000
120.000
99.000

120.000

Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
99.000
99.000
99.000

99.000

10. Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων
Η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων έχει ως εξής:
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ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό Αποθεματικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
99.000,00 120.000,00
99.000,00
99.000,00
33.000,00
30.887,51
33.000,00
30.887,51
-12.545,05 218.005,53
61.052,48
292.655,95
119.454,95

368.893,04

193.052,48

422.543,46

11. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ομολογιακό δάνειο
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
966.575,00
0,00 966.575,00
0,00
966.575,00
0,00 966.575,00
0,00

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «MANIFEST SERVICES
Α.Ε.Π.Υ.» στις 8/3/2016 αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
τετραετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α παρ . 1 του Κ.Ν. 2190/20. Η
ονομαστική αξία των ομολογιών που εκδόθηκαν στην χρήση είναι 1.000 ευρώ και το σύνολο
των ομολογιών 1.000. Η περίοδος εκτοκισμού είναι έξι (6) μήνες και το επιτόκιο παραμένει
σταθερό καθ’όλη την περίοδο. Στους όρους του δανείου περιλαμβάνεται και η τήρηση
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών.

12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

49.012,53
49.012,53

42.928,53
42.928,53

45.910,00
45.910,00

39.826,00
39.826,00

Η εταιρεία εκτιμά ότι, λόγω και των σχέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτές με απασχολούμενο προσωπικό, η πρόβλεψη που υπολογίζεται βάσει
της εργατικής νομοθεσίας (Ν.4093/2012) ως υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης στο
προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στο τέλος κάθε χρήσης δεν έχει απόκλιση σε
σχέση με εκείνη που υπολογίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Για τον λόγο αυτό και για λόγους
μείωσης των ανελαστικών δαπανών της εταιρείας ο υπολογισμός της ανωτέρω πρόβλεψης
για την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί βάσει της εργατικής νομοθεσίας (Ν.4093/2012).
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13. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Το κονδύλι «Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προμηθευτές
Eπιταγές πληρωτέες
Σύνολο

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
208.556,51 633.216,32 203.543,14 622.901,52
4.766,15
0,00
4.766,15
0,00
213.322,66 633.216,32 208.309,29 622.901,52

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης.

14. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
381.718,43 425.815,26 381.718,43 425.815,26
381.718,43 425.815,26 381.718,43 425.815,26

15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το κονδύλι «Λοιπές Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ομίλου
31.12.2016 31.12.2015
126.387,53 363.477,31
142.768,72 112.758,53
489.738,06 583.995,93
758.894,31 1.060.231,77

Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015
115.062,03 358.662,01
131.153,30 107.493,06
478.260,83 505.811,42
724.476,16 971.966,49

Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς ένα ευρύ
κατάλογο πιστωτών για διάφορες υποχρεώσεις καθώς και την τρέχουσα υποχρέωση
καταβολής της μισθοδοσίας.
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16. Κύκλος εργασιών
Κύκλος Εργασιών

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
487.548,05
128.803,79
487.548,05
128.803,79
8.021,40
0,00
0,00
0,00
6.631.698,64 6.563.634,90 6.352.703,07 6.378.557,07
7.127.268,09 6.692.438,69 6.840.251,12 6.507.360,86

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτ. Χονδ.
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού
Σύνολο

17. Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Επιδότηση ΟΑΕΔ
Ενοίκια Κτιρίων
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
3.812,00
0,00
3.812,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.072,29
4.701,70
1.107,33
4.571,69
1.107,33 12.856,66
0,00
7.063,12
7.191,62 18.758,36
6.119,33 12.834,81

18. Μερισμός δαπανών (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοικήσεως & έξοδα διαθέσεως)
Ο μερισμός δαπανών έχει ως εξής:

Μερισμός Δαπανών
Ομίλου

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κόστος Αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/2016
Έξοδα
διοίκησης
0,00
320.752,62
266.314,50
113.563,35
24.369,12
78.017,79
25.095,65

Έξοδα
διάθεσης
0,00
133.728,62
0,00
12.556,44
0,00
104.321,94
1.688,45

5.689.366,29 828.113,03

252.295,45

Κόστος
πωληθέντων
480.006,12
2.696.485,62
2.467.177,98
27.526,65
500,80
12.725,82
4.943,30

Κόστος
πωληθέντων
197.901,69
2.020.408,65
3.023.346,13
0,00
0,00
0,00
28.789,89
5.270.446,36

31/12/2015
Έξοδα
Έξοδα
διοίκησης διάθεσης
0,00
0,00
291.451,91 79.889,49
61.738,52
0,00
126.141,11
0,00
22.657,06
0,00
106.581,41 92.473,05
0,00
0,00
608.570,01 172.362,54
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Μερισμός Δαπανών
Εταιρίας

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κόστος Αποθεμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

Κόστος
πωληθέντων
472.573,64
2.505.766,68
2.428.155,15
21.808,55
500,80
9.749,53
4.293,10
0,00

31/12/2016
Έξοδα
διοίκησης
0,00
296.657,15
259.681,48
112.363,35
21.793,70
76.243,33
25.004,40
0,00

5.442.847,45 791.743,41

Έξοδα
διάθεσης

0,00
133.728,62

0,00
12.556,44

0,00
102.721,94
1.688,45
0,00
250.695,45

Κόστος
πωληθέντων
197.901,69
1.879.628,68
3.023.346,13
0,00
0,00
0,00
28.789,89
0,00
5.129.666,39

31/12/2015
Έξοδα
διοίκησης

0,00
278.447,03
61.247,64
126.141,11
22.657,06
106.581,41
0,00
0,00
595.074,25

Έξοδα
διάθεσης
0,00
77.699,49
0,00
0,00
0,00
0,00
92.473,05
0,00
170.172,54

19. Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρεωστικοί Τόκοι
Σύνολο

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
122.943,87 61.471,79 122.648,00 61.444,41
122.943,87

61.471,79 122.648,00

61.444,41

Το παραπάνω ποσό προέρχεται από τόκους βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης
χρηματοδότησης.

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πιστωτικοί Τόκοι
Σύνολο

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
1.852,68
4.936,98
1.849,19
4.935,42
1.852,68

4.936,98

1.849,19

4.935,42

20. Φόρος εισοδήματος αποτελεσμάτων (έσοδο – έξοδο φόρου)
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είναι
το άθροισμα του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με
συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο
τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της
χρήσης.
Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την
31/12/2016 διαμορφώνεται ως εξής :
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ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Φορος εισοδήματος κλειόμενης χρήσης
Αναβαλλόμενη Φορολογικη Απαίτηση
Αναβαλλόμενη Φορολογικη Υποχρέωση
Φόρος Εισοδήματος αποτελεσμάτων Δ.Λ.Π

Συμφωνία Φόρου Εισοδήματος
Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
79.582,28 173.265,28 79.582,28 173.265,28
7.946,32
0,00
7.928,89
0,00
-1.227,96
0,00
-185,87
87.528,60

172.037,32

87.511,17 173.079,41

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής για τη
χρήση 2016 ανέρχεται σε 29%. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει
από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν
διάφοροι παράγοντες σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογικά έκπτωση
ορισμένων δαπανών, οι διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του παγίου και των συντελεστών που ορίζονται από τον Ν.4172/2013, η
δυνατότητα των εταιρειών να σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα
αποθεματικά καθώς η ανωτέρω αναφερθείσα αύξηση του φορολογικού συντελεστή μέσω
των υπολογισμών του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος.
Η παρούσα εταιρική μορφή της Εταιρείας, προέρχεται από την μετατροπή που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διαχειριστική χρήση του 2015, της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης «MANIFEST SERVICES Ε.Π.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MANIFEST
SERVICES Α.Ε.Π.Υ.».
Η Εταιρεία και η θυγατρική της δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως
2016 . Σε ενδεχόμενο έλεγχο και εφόσον το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης εντός της οποίας
θα οριστικοποιηθεί ο φορολογικός έλεγχος.

21. Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίστηκαν ως ακολούθως:
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κέρδη προ φόρων

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
237.580,80 578.848,93 236.510,48 554.663,69

Πλέον:
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
Αποσβέσεις

Σύνολο EBITDA

121.091,19
31.727,40

56.534,81 120.798,81
28.789,89 30.985,95

56.508,99
28.789,89
390.399,39 664.173,63 388.295,24 639.962,57
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22. Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Περίοδος

1/1/2016 – 31/12/2016

1/1/2015 – 31/12/2015

Μέσος όρος μετοχών

3.300

3.300

23. Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους ανά Μετοχή – βασικά (σε ευρώ)

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ομίλου
Εταιρίας
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας

150.052,20 406.811,61 148.999,31 381.584,28

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών

3.300

3.300

3.300

3.300

Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους ανά Μετοχή –
βασικά (σε ευρώ)

45,47

123,28

45,15

115,63

24. Προτεινόμενο Μέρισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει για τη χρήση 2016, τη διανομή μικτού
μερίσματος προς τους μετόχους συνολικού ποσού 61.000 ευρώ ( ήτοι 18,485€ μέρισμα ανά
μετοχή).
Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των
μετόχων.
25. Απασχολούμενο Προσωπικό
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου κατά την 31/12/2016
ανέρχεται σε 235 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2015 ανερχόταν σε 198 άτομα.
Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης της εταιρείας και του Ομίλου για την μισθοδοσία του
προσωπικού αναλύεται ως εξής :
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26. Επίδικες Διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω επισημαίνεται ότι, η Εταιρεία έχει ασκήσει αγωγές έναντι
τρίτων για καθυστερημένες απαιτήσεις από πελάτες , από την ευδοκίμηση των οποίων
ενδέχεται να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική της κατάσταση.
27. Διαχειριστική Περίοδος
Η διαχειριστική περίοδος της Εταιρείας δεν έχει μεταβληθεί, σε σχέση με εκείνη της
προηγούμενης χρήσεως.
28. Ληφθείσες και Χορηγηθείσες Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης καθώς και για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς. Συνολικά το 2016 οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής ανέρχονται στις
226.011,68€ και οι Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης στις 19.025,66 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό των
εγγυητικών επιστολών στην προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε ποσό 402.510,66 ευρώ.
29. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεδεμένων μερών
Συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24 είναι τα μέλη του ΔΣ και η θυγατρική εταιρεία «MANIFEST SECURITY A.E.». Πέραν
των αμοιβών του Διοικητικού συμβουλίου δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές συνδεμένων
μερών τόσο για το τρέχων όσο και για το προηγούμενο έτος.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν
στην χρήση 2016 στο ποσό των 94.475,73 ευρώ και αντίστοιχα στη χρήση 2015 στο ποσό
των 378.490.29 ευρώ έναντι μερισμάτων.

30. Μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Κατά την προετοιμασία των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία έλαβε υπόψη
όλες τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από το Δ.Π.Χ.Α. 1.
Στη συνέχεια παρατίθενται:
i.

Ο πίνακας προσαρμογών, μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της έναρξης της
διαχειριστικής χρήσης καθώς επίσης και των ιδίων κεφαλαίων της έναρξης της
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προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, όπως δημοσιεύθηκαν με βάση τις λογιστικές
αρχές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και των ιδίων κεφαλαίων
όπως διαμορφώθηκαν με βάση τις λογιστικές αρχές των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.
ii.

Πίνακας προσαρμογών αποτελεσμάτων της 31/12/2015 μεταξύ Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

Καθαρή Θέση Έναρξης Περιόδου,
(1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Απομείωση απαιτήσεων πελατών και λοιπών τρίτων
Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
Διαγραφή Εξόδων Εγκατάστασης
Επίδραση από την αποτίμηση των παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία και επανυπολογισμός
των αποσβέσεων
Αναταξινόμιση Μερισμάτων τη χρήση που πληρώθηκαν
Καθαρή Θέση λήξης Περιόδου (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) αναμορφώμενη
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π

Ο ΟΜΙΛΟΣ
460.827,74
51.009,76
-42.928,53
-29.425,00
-86.066,08
-86.066,08
37.550,79
36.322,84
-88.201,08
-87.600,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
511.926,84 129.887,51
-39.826,00
-29.425,00
-86.066,08
-86.066,08
36.508,70
36.322,84
-87.600,00
-87.600,00

87.710,20
0,00

77.839,92
227.162,53

87.600,00
0,00

77.839,92
227.162,53

368.893,04

189.243,97

422.543,46

268.121,72

Συμφωνία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Ε.Λ.Π.)
με Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Δ.Π.Χ.Α.) 1/1/2015 - 31/12/2015
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ε.Λ.Π.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Δ.Π.Χ.Α.

1/1/2015 έως

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1/1/2015 έως

31/12/2015

Δ.Π.Χ.Α.

31/12/2015

Κύκλος εργασιών

6.692.438,69

Μείον: Κόστος Πωλήσεων

5.280.206,44

9.760,08

6.692.438,69
5.270.446,36

Μικτά κέρδη/ Ζημίες

1.412.232,25

9.760,08

1.421.992,33

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

18.758,36

0,00

18.758,36

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

594.575,60

-13.994,41

608.570,01

Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

172.362,54

0,00

172.362,54

Μείον: Λοιπά έσοδα / έξοδα

24.434,40

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)

639.618,07

-4.234,33

635.383,74

Μείον: Έσοδα - Έξοδα
χρηματοοικονομικής λειτουργίας

56.534,81

0,00

56.534,81

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων (EBT)

583.083,26

-4.234,33

578.848,93

24.434,40
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31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια αναφοράς
που να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη
διεύθυνση: www.manifest.gr
Πειραιάς , 15 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : Ρ077091

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ508863

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ567637

ΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. :ΑΕ006571
ΑΜΑ Α/9575
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