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1 Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 

 

1. Χρήστος Καρτάλης, Πρόεδρος ΔΣ  

2. Σπυρίδων Κόπολας, Διευθύνων Σύμβουλος  

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία SUNLIGHT RECYCLING ABEE 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:  

 

(α) οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της SUNLIGHT RECYCLING ABEE για την 

ετήσια περίοδο 01/01-31/12/2017 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 

καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και 

(β) η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018 

Οι δηλούντες 

 

 

 

 

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

  Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

     

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΡΤΑΛΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΚΟΠΟΛΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑH 401194   Α.Δ.Τ. ΑΗ 565756 

 



         
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 5 

2 Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «SUNLIGHT 

RECYCLING ΑΒΕΕ» επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 

 

Εισαγωγικά 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της  SUNLIGHT RECYCLING ΑΒΕΕ (εφεξής 

“η Εταιρεία”), η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην 

εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 136 σε συνδυασμό με άρθρο 43α). Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια 

μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και 

δηλώσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2017.  

Στη παρούσα έκθεση συνοψίζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την χρήση του 2017, σημαντικά 

γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην εν λόγω περίοδο και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των 

συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και επιδόσεις χρήσης 2017 

To 2017 ήταν ουσιαστικά για την Εταιρεία SUNLIGHT RECYCLING ABEE, τον βραχίονα Ανακύκλωσης 

Συσσωρευτών μολύβδου του Ομίλου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, το δεύτερο έτος πλήρους λειτουργίας της. 

Ούσα μία υπερσύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης, εγκατεστημένη στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής, και με δυναμικότητα 

30 χιλ. τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών, αντιπροσωπεύει το όραμα του Ομίλου για την κυκλική οικονομία. 

Μέσω της SUNLIGHT RECYCLING ABEE παρουσιάζεται στην Ελλάδα η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση 

ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου, καθώς περιλαμβάνει τον πλήρη κύκλο ανακύκλωσης, ήτοι:  

i) τη συλλογή και συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών,  

ii) την ανακύκλωσή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, και  

iii) την αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης για παραγωγή νέων μπαταριών στην Ελλάδα από τη μητρική 

της.  

Έχοντας αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα, κυρίως στο 2ο εξάμηνο του 2017, αλλά και 

εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, η Εταιρεία επέτυχε βελτίωση των παραγωγικών της δεικτών 

και κατ’ επέκταση της λειτουργικής της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι η παραγωγική μονάδα της Κομοτηνής 

εξασφαλίζει άνω του 50% των αναγκών σε μόλυβδο του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών της μητρικής 

εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT  ΑΒΕΕ, στην Ξάνθη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €43,9 εκ. έναντι €28,7 εκ. το 2016, αποτέλεσμα της αύξησης 

της παραγωγής καθώς και της μέσης τιμής του μολύβδου (LME) και κατά συνέπεια της τιμής πώλησης της 

χρήσης, το δε μεικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος €1.075 χιλ. έναντι ζημιών €45 χιλ., πέρυσι. 

Παράλληλα, το EBITDA αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα €945 χιλ. (έναντι €22 χιλ. το 2016) ήδη 

από τον δεύτερο χρόνο πλήρης λειτουργίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι εν πλήρει λειτουργία και σωστό 
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μείγμα πρώτων υλών υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της οργανικής κερδοφορίας. Τέλος, 

τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά €1.091 χιλ.(€2.421 χιλ. το 2016), τα δε μετά φόρων €503 

χιλ., σημαντικά βελτιωμένα, έναντι του 2016 που είχαν διαμορφωθεί σε €2.753 χιλ. .  Τα ίδια κεφάλαια την 

31/12/2017, διαμορφώθηκαν στα €7,8 εκ. ευρώ έναντι €3,4 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, ο δε καθαρός 

δανεισμός ανήλθε στα €10,2 εκ. έναντι €16,5 εκ. το 2016. 

 
Επιλεγμένοι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων 

σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της καθώς και για την αξιολόγηση 

των επιδόσεών της. Οι εν λόγω δείκτες εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης και της ρευστότητάς της. Η 

Εταιρεία θεωρεί ότι αυτά τα μεγέθη είναι σχετικά και αξιόπιστα για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής 

θέσης και απόδοσης της Εταιρείας, ωστόσο δεν υποκαθιστούν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ και πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεων των ΔΠΧΑ. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 31/12/2017 31/12/2016 

Γενική ρευστότητα 0,8 0,4 

Ίδια κεφάλαια / σύνολο 
υποχρεώσεων 

0,2 0,1 

Καθαρός δανεισμός / EBITDA 10,8 751,8 

Περιθώριο EBITDA 2,1% 0,1% 

Επεξήγηση Χρήσης Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης 

Γενική ρευστότητα: 

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα εν λόγω σύνολο 

προκύπτουν αυτούσια από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Καθαρός δανεισμός: 

Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων των «βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων δανείων» όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης μείον 

«Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Ο σχετικός υπολογισμός παρατίθεται ακολούθως:  

Καθαρός δανεισμός 31/12/2017 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.071.600 3.749.400 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων 

8.309.354 11.812.263 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.071.600 1.071.600 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -256.361 -124.388 

Σύνολο 10.196.193 16.508.875 

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization): 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. Οι 

συνολικές αποσβέσεις προκύπτουν μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των ενσώματων και άυλων 

παγίων στοιχείων με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για αυτά τα 
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περιουσιακά στοιχεία. Ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση ως ένας εσωτερικός δείκτης 

απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης 

τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της επιχείρησης. O υπολογισμός του δείκτη για Εταιρεία, 

παρατίθεται ακολούθως: 

EBITDA 31/12/2017 31/12/2016 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων -1.091.993 -2.421.832 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 970.474 1.373.628,00 

Αποσβέσεις  1.089.550 1.070.163,00 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -23.363 0,00 

Σύνολο 944.668 21.959 

Περιθώριο EBITDA (%): 

Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων. 

2. Προοπτικές 

Οι συνθήκες που άρχισαν να διαμορφώνονται στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 και συνεχίστηκαν στη χρήση 2017 

(δηλαδή των υψηλών τιμών βασικών μετάλλων) , είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την SUNLIGHT RECYCLING ΑΒΕΕ. 

Έχοντας πλέον επιλύσει τεχνολογικά και παραγωγικά θέματα των πρώτων ετών λειτουργίας, η έμφαση θα 

δοθεί στην βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency) του εργοστασίου, στην μείωση του κόστους και στον 

εξορθολογισμό του μείγματος προμηθειών. 

 

3. Σημαντικά γεγονότα του 2017 

 

 Τον Ιανουάριο του 2017, η μητρική εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ εξαγόρασε από συνδεδεμένο 

μέρος το υπολειπόμενο μειοψηφικό ποσοστό 10,48% και ως εκ τούτου πλέον κατέχει το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής. 

 

 Η Εταιρεία, εντός του 2016 ολοκλήρωσε επένδυση ύψους €14.554 χιλ. η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις 

του Ν. 3299/2004 προκειμένου να λάβει από το Ελληνικό δημόσιο επιχορήγηση που θα καλύπτει το 40% 

της ως άνω επένδυσης, ήτοι ποσού €5.822 χιλ. Με απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017, 

εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης και ως εκ τούτου κατέστη βέβαιη 

η είσπραξη του ποσού. Ως συνέπεια, η Εταιρεία αναγνώρισε εντός του 2017 την απαίτηση από την 

συγκεκριμένη επιχορήγηση με αντίστοιχη πίστωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ως έσοδο 

επόμενων χρήσεων. Η συγκεκριμένη απαίτηση εισπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2018. 

 Το Δεκέμβριο του 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ύψους €500 χιλ. με την έκδοση 500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών 

με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία και τιμής έκδοσης €10. Το συνολικό ποσό των €5.000 

χιλ. καλύφθηκε πλήρως από την μητρική εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, προσαυξάνοντας κατά 

€500 χιλ. το μετοχικό κεφάλαιο και κατά €4.500 χιλ. το υπέρ το άρτιο αποθεματικό αφαιρουμένων των 

μετά φόρων εξόδων αύξησης του κεφαλαίου και η Εταιρεία προέβη σε αντίστοιχη εξόφληση δανειακών 

υποχρεώσεων. 
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4. Παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας  

Πολιτικές και διαχείριση κινδύνων  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων, μολύβδου και ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών 

αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της μητρικής 

Εταιρείας, βάσει εγκεκριμένων πολιτικών. 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές 

που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, συμβόλαια προαγοράς/προπώλησης μολύβδου, τραπεζικούς λογαριασμούς 

υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και δάνεια. Τέλος, ο πιστωτικός κίνδυνος που 

αναλαμβάνει η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα χαμηλός, καθώς  το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων 

πραγματοποιούνται προς τη μητρική εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ. 

 

Περαιτέρω ανάλυση των πηγών κινδύνων καθώς και των στόχων και των πολιτικών της Εταιρείας για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και τη χρήση συναφών χρηματοοικονομικών μέσων, 

παρατίθεται στη σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

5. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Στον Όμιλο SUNLIGHT μας χαρακτηρίζει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, καθώς αυτό είναι 

αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας. 

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε ανάπτυξη, η οποία θα ικανοποιεί τις υφιστάμενες ανάγκες, χωρίς να διακυβεύει 

τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 για την Εταιρεία και του Κανονισμού 1221/2009 

για την συμμετοχή οργανισμών στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου 

(EMAS), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφετηρία αποτελεί ο 

εντοπισμός όλων των περιβαλλοντικών πτυχών που ενέχουν οι δραστηριότητές της Εταιρείας. Για κάθε μία από 

τις περιβαλλοντικές πτυχές που αναγνωρίζονται ανά δραστηριότητα, εντοπίζεται και η επίπτωση, που μπορεί 

να επιφέρει στο περιβάλλον. 

Η αναγνώριση και εξέταση των περιβαλλοντικών πτυχών πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

συνθήκες λειτουργίας, κανονικές και μη, τα έκτακτα περιστατικά καθώς και τις καταστάσεις από άλλες 

δραστηριότητες. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναγνώριση και προσδιορισμός και των έμμεσων περιβαλλοντικών 

κινδύνων μέσω των οποίων η λειτουργία της εταιρείας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως 

τέτοιοι κίνδυνοι, κρίθηκαν οι παρακάτω: 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση. 
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 Ανεξέλεγκτη διάθεση και πιθανότητα διαρροής επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον από απόβλητα 

πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων σε υγρή κατάσταση κατά την αποθήκευση πρώτων υλών και 

προϊόντων. 

 Ρύπανση εδάφους και υπεδάφους, η οποία μπορεί να προκληθεί από την απόρριψη επικίνδυνων 

αποβλήτων ή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Για τους ως άνω κινδύνους, έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.  

 

Περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission 

Η Διοίκηση παρουσίασε το 2016 την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία φιλοδοξεί να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών 

μολύβδου – οξέος. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση 

και ενημέρωση 14.000 ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες 

βιομηχανικών αποβλήτων. Ήδη, περισσότερες από 50 μεγάλες επιχειρήσεις από διαφόρους κλάδους 

συμμετέχουν στο Green Mission. 

 

6. Εργασιακά ζητήματα 

Α. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς θέτει την Ακεραιότητα ως βασική αξία για την καθημερινή 

συμπεριφορά όλων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

Εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου SUNLIGHT έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες, 

προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες κατάρτισης, να δίδονται κίνητρα στους υπαλλήλους, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητά τους, στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος χωρίς 

αποκλεισμούς. Κάθε ένας αναμένεται να επιδεικνύει εντιμότητα στις αλληλεπιδράσεις του/της με τους άλλους 

εργαζόμενους και εξωτερικούς φορείς, να αναφέρει ανησυχίες που αφορούν σε ίσες ευκαιρίες και να μην 

ανέχεται καταχρηστικές διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Εάν υποπέσει στην αντίληψη κάποιου εργαζομένου 

μεροληπτική δραστηριότητα ή αισθάνεται ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος ότι είναι θύμα φυλετικής, 

θρησκευτικής, σεξουαλικής, ή άλλης παρενόχλησης, καλείται να το αναφέρει στο Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού ή στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης έγγραφης καταγγελίας 

(compliance@sunlight.gr). 

Β. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης 

Ο Όμιλος SUNLIGHT είναι από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα που εφάρμοσαν το 2004 ένα ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας βάσει του προτύπου OHSAS 18001. Το Σύστημα αυτό αποσκοπεί 

στην υποστήριξη, οργάνωση, υλοποίηση και συνεχή βελτίωση μοντέλων και πρακτικών, ώστε η λειτουργία της 

εταιρείας να πληροί όλες τις επιταγές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ταυτόχρονα τις 

υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ατυχήματος ή άλλου επιβλαβούς 

περιστατικού. Παράλληλα,  η Εταιρεία μέσω της μητρικής εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, η οποία 
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αποτελεί  μέλος της Eurobat έχει ενεργό συμμετοχή στα σχετικά φόρουμ και παρακολουθεί διαρκώς τις διεθνείς 

εξελίξεις. 

 

Γ. Καταπολέμηση της διαφθοράς 

Το όραμα του Ομίλου SUNLIGHT είναι να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη και την πρώτη επιλογή των 

πελατών του, λειτουργώντας με ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο των 

συναλλαγών με τους εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς επίσης και στην ακεραιότητα των εργαζομένων του 

Ομίλου, οικοδομώντας καθημερινά ένα περιβάλλον διαφάνειας απαλλαγμένο από τη διαφθορά. 

Επίσης, ο Όμιλός μας δεσμεύεται ως προς τη συμμόρφωση προς τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων 

δραστηριοποιείται.  

Στο πλαίσιο του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 37001 για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο οποίο η 

SUNLIGHT ήταν η πρώτη Εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε, πραγματοποιούνται διαδικασίες 

αξιολόγησης και διαχείρισης πιθανών κινδύνων για πιθανούς τομείς διαφθοράς. 

Μέριμνα για ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διαφθορά 

Ο Όμιλός μας πρεσβεύει την πιστή τήρηση των υποδείξεων των νόμων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) κατά της διαφθοράς, καθώς και των εθνικών νόμων κατά της Διαφθοράς των κρατών εντός των 

οποίων δραστηριοποιείται. Ο τελικός στόχος της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς του Ομίλου μας είναι η 

ενημέρωση σχετικά με ζητήματα πιθανής παραβίασης κανόνων κατά της διαφθοράς και η αποφυγή τέτοιων 

παραβάσεων εκ μέρους του προσωπικού. 

Η δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς επικοινωνείται στους εργαζομένους του Ομίλου σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, ενώ προβαίνει και σε εκπαιδεύσεις για το σύνολο των εργαζομένων με θέμα την 

καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Πριν τη σύναψη συμφωνίας με πελάτες, αντιπροσώπους, συνέταιρους σε κοινοπραξία, εργολάβους, διανομείς, 

μεταπωλητές ή άλλους ενδιάμεσους και τρίτα πρόσωπα ή κάποιον ο οποίος δρα ή θα δρα για λογαριασμό του 

Ομίλου, εφαρμόζονται ενέργειες Δέουσας Επιμέλειας (due diligence) και εξασφαλίζει από το τρίτο πρόσωπο 

την πλήρη γνώση και συμφωνία του αναφορικά με την τήρηση της πολιτικής κατά της Διαφθοράς. 

7. Έρευνα και ανάπτυξη 

Η καινοτομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής. Ο Όμιλος 

δραστηριοποιούμενος σε πλήθος αγορών στην αλλοδαπή, έχει αναπτύξει και αναπτύσσει προϊόντα με στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας και των λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων λύσεων, κατά 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος κτήσης (cost of ownership) του τελικού πελάτη. 

Σημαντικό μέρος των προσπαθειών της ομάδας R&D του Ομίλου επικεντρώνεται στην βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης των πρώτων υλών, με στόχο την κοστολογική υπεροχή (cost 

leadership). 
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8. Βιωσιμότητα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μέσω του μετόχου  της τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους 

για την εξασφάλιση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία της. Περαιτέρω ανάλυση αναφορικά με τους κινδύνους ρευστότητας και την διαχείρισή τους, 

παρατίθεται στη σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

9. Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα στο χαρτοφυλάκιό της. 

 

10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η Εταιρεία τηρεί τις καταθέσεις της σε ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στις τράπεζες EFG Eurobank 

και Εθνική Τράπεζα. 

 

11. Ακίνητα  

Η Εταιρεία κατέχει ακίνητο συνολικής έκταση 42 στρεμμάτων, στην περιοχή της Κομοτηνής (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, 

Νομού Ροδόπης) στο οποίο στεγάζεται η βιομηχανική μονάδα. 

 

12. Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία τηρεί υποκατάστημα στην περιοχή της Κομοτηνής (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης) στο οποίο 

στεγάζεται η βιομηχανική της μονάδα. Επίσης στο Δήμο Αχαρνών και επί της οδού Τατοϊου, επί μισθωμένου 

ακινήτου, ευρίσκεται αποθηκευτικός χώρος scrap μπαταριών. 

 

13. Μετοχική σύνθεση 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, η οποία έχει καταστατική έδρα στην 

Ελλάδα και της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία κατά την 31/12/2017 ανέρχεται σε 100%. 

 

14. Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

15. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017 αναφέρονται 

αναλυτικά στην σημείωση 31 των συνημμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Την 16/02/2018, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και SUNLIGHT 

RECYCLING ABEE αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με 

απορρόφηση της τελευταίας. Σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση 

των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου. Η ως άνω συγχώνευση θα συντελεσθεί με βάση 

τις διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, ο δε 
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ισολογισμός μετασχηματισμού ορίσθηκε αυτός της 31/12/2017. Η ολοκλήρωση της ως άνω σκοπούμενης 

συγχώνευσης εναπόκειται στη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών 

Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών ως και στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 

νομοθεσία εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

ΑΘΗΝΑ 14/03/2018 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑH 401194 
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3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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. 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Άλλες πληροφορίες 

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

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.  
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 
τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.  
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 



         
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 14 

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε 
αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

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

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 

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

 

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

 
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 

αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
 

Δήμητρα Παγώνη 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821 
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4 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

4.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Ποσά σε € Σημ: 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31/12/2017 

  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31/12/2016  

          

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού   
      

Ενσώματα πάγια  12 21.676.050   22.569.089 

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 13 1.576   2.468 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 6.683   0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   133.635   0 

Σύνολο   21.817.944   22.571.557 

Κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού         

Αποθέματα 15 5.841.159   3.715.609 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 10.961.624   5.687.656 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 17 9.109.149   486.954 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 18 256.361   124.388 

Σύνολο   26.168.293   10.014.608 
         

Σύνολο ενεργητικού   47.986.237   32.586.164 
         

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις         

Ίδια κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 19 4.556.190   4.056.190 

Υπερ το άρτιο 19 13.172.582   8.711.632 

Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών   -58.967   0 

Λοιπά αποθεματικά 19 -19.820   -13.228 

Αποτελέσματα εις νέον 19 -9.821.552   -9.318.673 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   7.828.434   3.435.921 

Υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24 1.071.600   3.749.400 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

21 
44.442   30.103 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 0   498.207 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 5.517.862   0 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   6.633.904   4.277.710 

          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24 8.309.354   11.812.263 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων 

24 1.071.600   1.071.600 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  23 23.290.094   10.736.746 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26 852.851   1.251.925 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   33.523.900   24.872.534 

          

Σύνολο υποχρεώσεων   
40.157.804   29.150.243 

          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   47.986.237   32.586.164 
 

 

 

   

   
Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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4.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων   

  Σημ: 

Από 
01/01/2017 

Έως 

31/12/2017 

  

Από 
01/01/2016 

Έως 

31/12/2016 
          

Πωλήσεις 27 43.946.624   28.747.465 

Κόστος πωληθέντων 28 -42.871.670   -28.792.031 

Μικτό κέρδος   1.074.954   -44.567 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης    18.752   17.553 

Έξοδα διάθεσης 28 -131.233   -109.221 

Έξοδα διοίκησης 28 -1.036.570   -881.209 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης   -47.420   -30.760 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   -121.519   -1.048.204 

          

Χρηματοοικονομικά έσοδα 29 6   8 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 29 -970.481   -1.373.636 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα   -970.474   -1.373.628 

Κέρδη / (Ζημιές)  προ φόρων   -1.091.993   -2.421.832 

          

Φόρος εισοδήματος 30 589.114   -331.460 

Κέρδη / (Ζημιές)  μετά φόρων(Α)    -502.879   -2.753.292 

          

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)         

Aναλογιστικές ζημιές 21 -9.284   -11.393 

Αποτίμηση συμβολαίων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 35 -83.052   0 

Αναβαλλόμενος φόρος που αναλογεί  26.778   3.304 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)   -568.438   -2.761.381 

          

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

  944.668 
  

21.959 

 

 

 

 

 

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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4.3 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 
αναλογιστικών 
ζημιών 

Αποθεματικό 
αντιστάθμισης 
ταμειακών 
ροών 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 01/01/2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧA 4.056.190 8.711.632 -5.139 0 -6.565.381 6.197.302 

              

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0 0 -8.089 0 -2.753.292 -2.761.381 

              

  Συνολική μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσης    0 0 -8.089 0 -2.753.292 -2.761.381 

              

  Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων της 31/12/2016  4.056.190 8.711.632 -13.228 0 -9.318.673 3.435.921 

        

              

Υπόλοιπα κατά την 01/01/2017, σύμφωνα με τα ΔΠΧA 4.056.190 8.711.632 -13.228 0 -9.318.673 3.435.921 

              

 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 01/01-31/12/2017              

 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0 0 -6.592 -58.967 -502.879 -568.438 

              

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  500.000 4.460.950 0 0 0 4.960.950 

 Συνολική μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσης    500.000 4.460.950 -6.592 -58.967 -502.879 4.392.512 

              

 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων της 31/12/2017 4.556.190 13.172.582 -19.820 -58.967 -9.821.552 7.828.434 

 

 

 

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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4.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  
Από 

01/01/Έως 
31/12/2017 

  
Από 

01/01/Έως 
31/12/2016 

 Λειτουργικές δραστηριότητες        
 Κέρδη προ φόρων  

-1.091.993   -2.421.832 
 Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

      
 Αποσβέσεις  

1.089.550   1.070.163 
 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

-23.363  0 
 Προβλέψεις   

-389.894   333.635 
 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  

970.474   1.373.628 
  

      
 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:  

      
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  

-2.121.882   -46.306 
 Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων  

-5.273.968   -5.056.103 
 Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων  

-2.839.369   -219.899 
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  

12.183.590   5.298.022 
 Μείον:  

      
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  

-1.073.308   -1.374.197 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  
1.429.839  -1.042.888 

        

 Επενδυτικές δραστηριότητες     

        
 Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού  -164.991   -464.735 
 Τόκοι εισπραχθέντες  6   8 
        

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  
-164.984  -464.728 

        

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  4.945.000   0 
 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0   2.358.631 
 Εξοφλήσεις δανείων  -6.077.882   -1.071.600 

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  
-1.132.882  1.287.031 

        
 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
(α) + (β) + (γ)  131.972  -220.585 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  124.388   344.973 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  256.361   124.388 

 

 

 

 

 

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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5 Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία SUNLIGHT RECYCLING ABEE με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007874901000 (Αρ.ΜΑΕ 64581/04/Β/07/222) 

ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να αποτελέσει το βραχίονα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου της μητρικής 

εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.  

 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ η παραγωγική της βάση βρίσκεται σε ιδιόκτητο ακίνητο 

συνολικής έκτασης 42 στρεμμάτων, στην περιοχή της Κομοτηνής (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης) στο οποίο 

στεγάζεται η βιομηχανική μονάδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας είναι www.sunlight-

recycling.com.Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 14 Μαρτίου 2018 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, η οποία έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα 

και της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία κατά την 31/12/2017, ανέρχεται σε 100%. 

 

5.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Σκοπός της Εταιρείας SUNLIGHT RECYCLING ABEE είναι: 

 

1. η συλλογή και διαχείριση πάσης φύσεως μπαταριών, συσσωρευτών και άλλων προϊόντων με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους, 

2. η χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων από χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και λοιπές ύλες μολύβδου 

προερχόμενες από υπολείμματα παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την παραγωγή ανακυκλωμένου μολύβδου 

και κραμάτων του και 

3. η ανάκτηση θειϊκού νατρίου και πολυπροπυλενίου προερχόμενα από την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων 

συσσωρευτών. 

 

6 Πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

6.1 Δήλωση συμμόρφωσης 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2017,  έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 

είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 

31/12/2017.  

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογής στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές 

πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη σημείωση 8, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε 

όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Νόμισμα παρουσίασης 

 

http://www.systems-sunlight.com/
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Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

6.2 Χρήση εκτιμήσεων 

 

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που 

αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες 

εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά 

κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το μέλλον και ως συνέπεια, 

τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 7. 

 

6.3  Βάση επιμέτρησης 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 

6.4 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις τροποποιήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 10.1 για πρώτη φορά 

την ετήσια περίοδο που ξεκίνησε την 01/01/2017. Η εν λόγω υιοθέτηση δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στις 

λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

 

6.5 Συγκριτικά στοιχεία 

 

Όταν κρίνεται αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία ανακατανέμονται προκειμένου να συμφωνούν με τις αλλαγές 

στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. Εντός της τρέχουσας χρήσης δεν προέκυψε σχετική 

ανάγκη. 

 

 

7 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους.  
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Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι 

οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιμηθεί. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της 

Διοίκησης. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και οι κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να 

επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, παρατίθενται 

ακολούθως: 

 Φόρος εισοδήματος 

Η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι πολύπλοκη και 

απαιτεί σε μεγάλο βαθμό να γίνουν εκτιμήσεις και να ασκηθεί κρίση. Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση 

το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει 

τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος, 

όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 

συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η 

Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά 

πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων 

διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν και ποσά που αφορούν σε φορολογικές ζημιές 

προηγούμενων ετών. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα 

συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, η Εταιρεία κάνει παραδοχές σχετικά με το εάν οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις δύναται να ανακτηθούν, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά εκτιμώμενα φορολογικά 

κέρδη που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 

στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 

περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 

αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα 

εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του 

Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
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 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  

 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

Τα ενσώματα πάγια ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω 

χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το στοιχείο του ενεργητικού ή την μονάδα 

δημουργίας ταμειακών ροών και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την 

παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με εμπορικές απαιτήσεις, όταν 

υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες δεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της 

ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Μόλις έχει γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται 

σε κίνδυνο υψηλότερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός 

αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι επισφαλής. Η Διοίκηση 

προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις, 

αφού συνεκτιμηθούν ιστορικά στοιχεία αλλά και τυχόν εξελίξεις στις σχετικές υποθέσεις. 

 Προβλέψεις απαξιωμένων αποθεμάτων 

Η Εταιρεία, σε κάθε περίοδο αναφοράς, διενεργεί αποτίμηση των αποθεμάτων στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του 

κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται με βάση τις 

βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

8 Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν εφαρμοσθεί με 

συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

 

8.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόμισμα της επιχείρησης με την ισοτιμία λειτουργικού και ξένου νομίσματος της ημερομηνίας 

Ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Τα 

μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο 

λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή αποτελούν τα μη 

χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρούνται στην εύλογη αξία ή σε άλλη εκτός του κόστους κτήσεως 

αξία και τα οποία μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες της ημερομηνίας κατά την οποία 

προσδιορίσθηκε η επιμέτρηση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές 

ακολουθούν τον λογιστικό χειρισμό της αναγνώρισης της διαφοράς μεταξύ προηγούμενης λογιστικής αξίας των 

στοιχείων αυτών και της επιμέτρησης στην εύλογη, ή την άλλη εκτός του κόστους κτήσεως αξία. 
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8.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους 

ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ’ 

αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Οι 

αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

-  Κτίρια            50 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός            20 έτη 

   -  Μεταφορικά μέσα            10 έτη 

-Λοιπός εξοπλισμός       5 - 10 έτη  
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την 

πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας, καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει 

στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

 

8.3 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. 

 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 

κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 

 

8.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό 

μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με τα κόστη πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης 

της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχτεί, ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
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μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 

διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και 

από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.  

 

8.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 

μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (δάνεια και απαιτήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται: 

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

ii) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης 

Συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου ταξινομούνται ως παράγωγα προς πώληση και 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία στα κέρδη ή ζημιές χρήσης. Διακυμάνσεις στην εύλογη αξία αυτών των 

παραγώγων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου αναγνωρίζονται άμεσα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στην κατηγορία «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)».  

Συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων που προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, 

ταξινομoύνται είτε ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας, όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας 

του καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, ή ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών, όταν 

αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, 

άμεσα συσχετιζόµενο µε το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για 

αντιστάθμιση κινδύνων εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική που περιλαμβάνει την ύπαρξη, κατά τη σύναψη 

της συναλλαγής, επίσημης τεκμηρίωσης, την αναγνώριση του αντισταθμιζόμενου στοιχείου, του μέσου 

αντιστάθμισης, του τύπου της αντιστάθμισης, του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και της επιχειρηματικής 

στρατηγικής για την αντιστάθμιση κινδύνων.  

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας, που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής, τα κέρδη ή 

οι ζημιές που προέρχονται από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του, καταχωρούνται 

στα λοιπά συνολικά έσοδα. Το αντισταθμιζόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη 

ή οι ζημιές καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.    
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Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα κέρδη ή οι ζημιές που προέρχονται από την αποτίμηση του 

μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του και αφορούν στο αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης, 

καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Αντίθετα τα κέρδη ή οι ζημιές που αφορούν το µη 

αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

8.6 Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην 

συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

8.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξίας τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης. Οι 

ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Ενδείξεις για πιθανή απομείωση των 

εμπορικών απαιτήσεων θεωρούνται οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του πελάτη, η πιθανότητα ο πελάτης να 

χρεοκοπήσει ή να επέλθει σε οικονομική αναδιοργάνωση καθώς και η καθυστέρηση ή παύση εξόφλησης 

τιμολογίων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της 

απαίτησης μειώνεται με τη χρήση λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα λοιπά 

έξοδα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης 

διαγράφεται με χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας απαίτησης 

που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

8.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι 

τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

 

8.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών 

για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

8.10 Δάνεια και διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
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πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 

αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το 

δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

ως υποχρέωση προς την Εταιρεία πρακτόρευσης. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά 

έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη διάρκεια του 

δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις 

απαιτήσεις από πελάτες. 

 

8.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 

της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές 

που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν 

πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους 

που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις υπολογίζονται και 

αναγνωρίζονται για όλες τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και υποχρεώσεων. Ο υπολογισμός γίνεται με τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που 

αναμένεται να ισχύσουν τις περιόδους κατά τις οποίες τα στοιχεία του ενεργητικού θα ανακτηθούν και οι 

υποχρεώσεις θα διακανονιστούν, και πρέπει να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να γίνει η 

ανάκτηση ή ο διακανονισμός. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 
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προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας 

του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 

κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές και αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως 

αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι 

του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

8.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται 

από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους 

εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των 

εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών 

καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 

 

Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες 

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το 

οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, 

μεταξύ άλλων: 

1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση 

τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 
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αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) 

της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ των ημερομηνιών 

τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή, 

4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

Η πρόβλεψη για το κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία για το 2017 και 2016, η οποία εμφανίζεται 

στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της Εταιρείας, βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε από 

ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών. 

 

8.13 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) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

8.14 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς 

ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 

ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν 

την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η 

πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

οφελών είναι πιθανή. Κατά την 31/12/2017 καθώς και την συγκρίσιμη περίοδο του 2016, δεν υφίστανται για την 

Εταιρεία υποχρεώσεις ή απαιτήσεις που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω. 

 

8.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

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. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης 

του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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8.16 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση 

με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου 

κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου 

ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των 

χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά 

έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 

χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια 

που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για 

μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

9 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων, μολύβδου και ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών 

αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της μητρικής 

Εταιρείας, βάσει πολιτικών εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές 

που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, συμβόλαια προαγοράς μολύβδου, τραπεζικούς λογαριασμούς 

υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και τραπεζικά δάνεια. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού (μέσα) τα οποία αναλύονται στα κονδύλια της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης, «Εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις», «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού», και «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα». 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους επειδή ο βασικός της πελάτης είναι η μητρική 

Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ η οποία αγοράζει το σύνολο της παραγωγής ανακυκλωμένου μόλυβδου 

με σκοπό να τον χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών. 

Για τους λοιπούς πελάτες η εταιρεία εφαρμόζει εγκεκριμένες διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου αναφορικά με την 

παροχή πιστώσεων, τα πιστωτικά όρια των πελατών και την διαχείριση της είσπραξης των απαιτήσεων. Οι 
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απαιτήσεις αξιολογούνται συστηματικά ως προς την εισπραξιμότητα τους και αναγνωρίζεται πρόβλεψη 

επισφάλειας αυτών κατά περίπτωση. 

Στο τέλος του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην 

καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από σχηματισθείσα πρόβλεψη 

επισφαλούς απαιτήσεως. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την 

ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

 

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

                 31/12/2017  31/12/2016 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   10.961.624 5.687.656 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού   9.109.149 486.954 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα   256.361 124.388 

Σύνολο    20.327.134 6.298.998 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη λόγω της χαμηλής αξίας συναλλαγών 

σε ξένο νόμισμα.  

 

Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων 

Οι τιμές των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου οι οποίες καθορίζονται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση και 

προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. Οι 

χρησιμοποιημένες μπαταρίες μολύβδου οι οποίες αποτελούν την σημαντικότερη πρώτη ύλη της διαδικασίας 

ανακύκλωσης και ανάκτησης του μολύβδου που περιέχεται στους συσσωρευτές, θεωρούνται εκ των βασικότερων 

υλικών η τιμή των οποίων επηρεάζεται σε ένα βαθμό από τη διακύμανση της τιμής του μολύβδου (LEAD) στις 

διεθνείς χρηματαγορές. Για την κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου, η Εταιρεία χρησιμοποιεί εργαλεία 

αντιστάθμισης (OTC συμβόλαια), που έως τώρα φαίνεται να καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό, τις ανάγκες και να 

είναι συμβατά με τον τρόπο λειτουργίας της, τα οποία παρακολουθεί μέσω λογιστικής αντιστάθμισης ταμειακών 

ροών. Η διακύμανση της αξίας των εν λόγω συμβολαίων κατά την αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας 

την 31/12/2017 επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια δημιουργώντας αντίστοιχο αποθεματικό το οποίο 

ανέρχεται σε – €56 χιλ. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι ουσιαστικά 

ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και 

επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί 

σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί 

ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 

καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.  

 Μεταβολή 
Επίδραση στα προ 

φόρων αποτελέσματα 
Επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια 

01/01 – 31/12/2017  
1% -133.347 -94.676 
-1% 133.347 94.676 

01/01 – 31/12/2016  
1% -165.190 -117.285 
-1% 165.190 117.285 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση 

της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την 

ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της 

μητρικής Εταιρείας διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με βάση αναλυτικό ταμειακό προγραμματισμό του 

συνόλου των αναμενόμενων εισροών – εκροών, ο οποίος παρακολουθείται σε καθημερινή βάση. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2017 και 31/12/2016 για την Εταιρεία 

αναλύεται ως εξής: 

  
Έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη Σύνολο 

Ποσά χρήσης 2017       

Δανειακές υποχρεώσεις 9.380.954 1.071.600 10.452.554 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23.290.094 0 23.290.094 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 852.851 0 852.851 

Σύνολο 33.523.899 1.071.600 34.595.499 

    

    

  
Έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη Σύνολο 

Ποσά χρήσης 2016       

Δανειακές υποχρεώσεις 12.883.863 3.749.400 16.633.263 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 10.736.746 0 10.736.746 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.251.925 0 1.251.925 

Σύνολο 24.872.534 3.749.400 28.621.934 

 

 

H Εταιρεία κατά την 31/12/2017 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά €7.356 χιλ. έναντι αρνητικού 

κεφαλαίου κίνησης ύψους €14.858 χιλ. κατά την 31/12/2016 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για τον ως άνω 

προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης, περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπόλοιπα από και προς τη μητρική Εταιρεία συνολικού ποσού € 10.958 χιλ. και € 

21.870 χιλ. αντίστοιχα. Εάν από τον ως άνω υπολογισμό δεν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω υπόλοιπα από την 

μητρική Εταιρεία (στα πλαίσια ότι δύναται να επιμηκυνθεί η πίστωση του μοναδικού μετόχου προς την Εταιρεία, 

εάν κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο), προκύπτει θετικό κεφάλαιο κίνησης που ανέρχεται σε € 3.556 χιλ. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης καθώς διανύει το δεύτερο έτος πλήρους λειτουργίας της . Κατά τη 

φετινή χρήση πέτυχε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της, λειτουργώντας σχεδόν στο 

100% της διαθέσιμης δυναμικότητας της. Ο κύκλος εργασιών εντός της χρήσης 2017 αυξήθηκε κατά €15.199 

χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 53% στον κύκλο εργασιών και 23,5% στον όγκο πωλήσεων 

μολύβδου , ενώ περαιτέρω παρουσίασε θετικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 

€1.429 χιλ. έναντι αρνητικών ροών €(1.043) χιλ. την αντίστοιχη περσινή ετήσια περίοδο. Επιπλέον, και σε 

συνέχεια και όλων των ανωτέρω η Εταιρεία παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ύψους €945 χιλ. έναντι οριακού κέρδους €22 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση. Σε κάθε 

περίπτωση, η Εταιρεία έχει τη στήριξη της μητρικής εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ (μοναδικού μετόχου 
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της η οποία εντός της τρέχουσας χρήσης προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 

€5.000 χιλ. Η εν λόγω ταμειακή εισροή, χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η ετήσια χρηματοοικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο 

του 2018 εισπράχθηκε ποσό ύψους €5.822 χιλ. το οποίο αντιστοιχεί σε επιχορηγήσεις του Ν.3299/2004 

αναφορικά με την επένδυση ύψους €14.554 χιλ. του εργοστασίου στην Κομοτηνή. 

 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει προγραμματίσει και υλοποιεί σειρά δράσεων για την περαιτέρω 

ενίσχυση της ρευστότητάς της και την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της. Πιο συγκεκριμένα 

:α) με βάση την εξέλιξη των απολογιστικών μεγεθών αλλά και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της 

Εταιρείας, η Διοίκηση αναμένει περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας, η οποία θα προέλθει από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία του τρέχοντος έτους, β) υφίσταται η 

δυνατότητα επιμήκυνσης της διαθέσιμης πίστωσης από το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, γ) τα Διοικητικά 

Συμβούλια των Εταιρειών έχουν αποφασίσει την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για απορρόφηση της 

Εταιρείας από την μητρική Εταιρεία με σκοπό την επίτευξη συνεργειών και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών 

και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου (βλ. σημείωση 36 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). 

 

Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προκύψει θέμα χρηματοδότησης και 

ρευστότητας της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 

 

Διαχείριση 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 εταιρίας και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων.  

Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου η Εταιρεία παρακολουθεί τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο 

ιδίων κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό η εταιρία ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων 

μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει 

πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή της στρατηγική.  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31/12/2017   31/12/2016 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.071.600   3.749.400 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.309.354   11.812.263 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 1.071.600   1.071.600 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -256.361   -124.388 

Καθαρός δανεισμός 10.196.193   16.508.875 

       

Ίδια κεφάλαια 7.828.434   3.435.921 

       

Καθαρός δανεισμός/ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,30   4,80 

 

Κίνδυνος Προμηθευτών 

Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικό αριθμό προμηθευτών πρώτων υλών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. 

Στόχος της Διοίκησης είναι η διατήρηση στενών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές που θα 

βασίζονται στα υψηλά ποιοτικά standards, την αξιοπιστία, το άκρως ανταγωνιστικό κόστος, τη διαφάνεια και την 

ηθική συναλλακτική συμπεριφορά. Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές για την διατήρηση εναλλακτικών πηγών 
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προμήθειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία των δραστηριοτήτων του. Ωστόσο, το γεγονός ότι 

σημαντικό τμήμα των προμηθευτών είναι στην αλλοδαπή, ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Προς τούτο, η Εταιρεία αξιολογεί την επίδοση των προμηθευτών ετησίως και προβαίνει σε 

διορθωτικές κινήσεις, ενώ στα πλαίσια της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας (πέραν της μείωσης του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος), ήταν και η επένδυση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κομοτηνή. 

 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 

Η προστασία και ο βαθμός ανάπτυξης του περιβάλλοντος αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για την Εταιρεία. 

H Εταιρεία παρακολουθεί στενά όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και 

φροντίζει να λαμβάνει εκ των προτέρων όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη 

έγκαιρης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

 

10 Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές 

10.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή 

μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι 

τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν 

εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 

ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 

Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για 

τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση 
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του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. Οι λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη ενότητα. 

 

10.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 

προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 

προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Η Εταιρεία σκοπεύει να εφαρμόσει το καινούργιο Πρότυπο με 

αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης και προέβη κατά την ημερομηνία αναφοράς σε αξιολόγηση του 

αντίκτυπου της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Ακολούθως παρατίθενται τα συμπεράσματα της Διοίκησης αναφορικά 

με τους βασικούς τομείς όπου αναμένεται να έχει επίδραση το νέο πρότυπο: 

• Οι αναμορφωμένοι κανόνες λογιστικής αντιστάθμισης θα εναρμονίσουν την λογιστική αντιμετώπιση 

των σχέσεων αντιστάθμισης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Ως 

εκ τούτου, οι υφιστάμενες σχέσης αντιστάθμισης της Εταιρείας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

συνεχιζόμενες με την υιοθέτηση του προτύπου. Η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει επίπτωση στον 

λογιστικό χειρισμό των σχέσεων αντιστάθμισής του. 

• Το νέο μοντέλο απομείωσης αξίας απαιτεί την αναγνώριση των προβλέψεων απομείωσης βάσει των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και όχι μόνο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών, όπως ισχύει 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τις 

εμπορικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία τελικών ελέγχων προκειμένου να προσδιοριστεί 

ο αντίκτυπος από τη μετάβαση στο νέο πρότυπο. Σημειώνεται ότι με βάση την διενεργηθείσα αναλυτική 

αξιολόγηση, η Εταιρεία έχει συμπεράνει ότι κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν αναμένεται να 

υπάρξει αρνητική διαφοροποίηση των υφιστάμενων προβλέψεων δεδομένου ότι οι εμπορικές απαιτήσεις 

αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους απαιτήσεις από τη μητρική εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ. 

Το νέο Πρότυπο προβλέπει επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις τροποποιώντας παράλληλα τον τρόπο παρουσίασης 

των πληροφοριών. Η Εταιρεία θα τροποποιήσει καταλλήλως τη φύση, έκταση και δομή των παρεχόμενων 

γνωστοποιήσεων αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, προκειμένου να συμμορφωθεί με το νέο πρότυπο. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι 

πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές 
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τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές 

στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 

Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο 

για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, 

παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 

Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», 

καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

Η Εταιρεία σκοπεύει να υιοθετήσει το νέο Πρότυπο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, με αναπροσαρμογή της 

συγκριτικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προτύπου, η Εταιρεία πραγματοποίησε αναλυτική 

αξιολόγηση του λογιστικού χειρισμού για το σύνολο των πηγών εσόδων. Με βάση την διενεργηθείσα αναλυτική 

αξιολόγηση, η Διοίκηση δεν εντόπισε ουσιώδεις διαφορές από τις υφιστάμενες λογιστικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, 

η υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την εφαρμογή του. 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 

δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν 

λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 

μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Όπως αναλύεται ανωτέρω, η υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν αναμένεται να 

έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με 

το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 

διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου 

για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 

οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες 

ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη 

μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου 

για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου 

του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν 

και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - 

για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία διαθέτει μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους €353 χιλ. Οι 

εν λόγω δεσμεύσεις, θα οδηγήσουν σε αναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων με βάση τις 

μελλοντικές πληρωμές και θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων και την ταξινόμηση 

των ταμειακών ροών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Η Διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο των τελικών ελέγχων αναφορικά με την αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης του 

κατάλληλου λογιστικού χειρισμού ανά λειτουργική μίσθωση και του ποσοτικού προσδιορισμό της επίδρασης από 

την υιοθέτηση του νέου Προτύπου. Τα τελικά συμπεράσματα από την ως άνω αξιολόγηση, θα οριστικοποιηθούν 

το προσεχές διάστημα. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για 

τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 

12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων 

για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην 

εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης 

της ενδεχόμενης επίπτωσης όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να είναι ουσιώδης. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 

Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός 

της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων 

τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει 

τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 

κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 

μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν 

ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία 
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τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία 

μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 

συμμετοχικούς τίτλους. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. H Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, 

ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα 

περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως 

επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση 

/αποδεικτικά στοιχεία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 

Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή 

προκαταβολικά. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των 

μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει 

των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το 

χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές 

οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 

πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
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Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η 

οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για 

τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 

3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 

12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία 

των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 

Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν 

προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 

23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 

ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 

στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 

Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 

οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει 

να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 

συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019)  

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, 

βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές 

παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την 
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εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 

καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

11 Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

12 Ενσώματα πάγια 

Η ανάλυση των ενσώματων παγίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Οικόπεδα, 
& Κτίρια 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα & 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση και 

προκαταβολές 
κτήσης παγίων 

στοιχείων 

Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2016 

8.284.213 15.147.832 684.539 0 24.116.584 

Προσθήκες 20.309 421.142 72.290 0 513.741 

Μικτή Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2016 

8.304.522 15.568.974 756.829 0 24.630.325 

            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 
την 1 Ιανουαρίου 2016 

-146.348 -792.511 -103.684 0 -1.042.543 

Αποσβέσεις χρήσης -138.758 -778.885 -101.051 0 -1.018.694 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 
την 31 Δεκεμβρίου 2016 

-285.106 -1.571.396 -204.735 0 -2.061.237 

Καθαρή Λογιστική αξία την 

31 Δεκεμβρίου 2016 
8.019.416 13.997.579 552.094 0 22.569.089 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Οικόπεδα, & 

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά μέσα 
& Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές 
κτήσης παγίων 

στοιχείων 

Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία 
την 1 Ιανουαρίου 
2017 

8.304.522 15.568.974 756.829 0 24.630.325 

Προσθήκες 29.353 55.933 79.483 222 164.991 

Μικτή Λογιστική αξία 
την 31 Δεκεμβρίου 
2017 

8.333.875 15.624.907 836.312 222 24.795.316 

            

Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις την 1 
Ιανουαρίου 2017 

-285.106 -1.571.396 -204.735 0 -2.061.236 

Αποσβέσεις χρήσης -140.491 -808.372 -109.166 0 -1.058.029 

Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις την 31 
Δεκεμβρίου 2017 

-425.597 -2.379.768 -313.901 0 -3.119.266 

Καθαρή Λογιστική 
αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2017 

7.908.278 13.245.139 522.411 222 21.676.050 
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Η Εταιρεία προχώρησε την 27 Ιουνίου 2012 στην έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €7,5 εκ. για την 

κατασκευή της εργοστασιακής μονάδας στην Κομοτηνή, με συντονιστή την τράπεζα EFG Eurobank – Ergasias. 

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων ενεγράφη προσημείωση υποθήκης επί του βιομηχανοστασίου 

της εταιρίας στην Κομοτηνή ύψους €9.800 χιλ. 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου 2012 – 2014 κεφαλαιοποίησε κόστος δανεισμού ο 

οποίος ελήφθη αποκλειστικά για την κατασκευή του βιομηχανοστασίου και την αγορά του μηχανολογικού 

εξοπλισμού στην Κομοτηνή, συνολικού ποσού €1.709.233. Η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε 

το 2015. Το εν λόγω κονδύλι υπόκειται σε ετήσια απόσβεση με βάση την ωφέλιμη ζωή των σχετιζόμενων παγίων. 

 

13 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

 Η ανάλυση των άυλων παγίων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2016 4.451 4.451 

Προσθήκες 0 0 

Μικτή λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 4.451 4.451 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 2016 -1.092 -1.092 

Αποσβέσεις χρήσης -891 -891 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016 -1.983 -1.983 

Καθαρή λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 2.468 2.468 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2017 4.451 4.451 

Προσθήκες 0 0 

Μικτή λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 4.451 4.451 

      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 2017 -1.983 -1.983 

Αποσβέσεις χρήσης -892 -892 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 -2.875 -2.875 

Καθαρή λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.576 1.576 

 

14 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   31/12/2017 31/12/2016 

Δοσμένες εγγυήσεις   6.683 0 

Σύνολο    6.683 0 
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15 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Αποθέματα 31/12/2017 31/12/2016 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 2.968.335 1.458.210 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 2.773.050 2.143.805 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 123.991 172.107 

Μείον πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων -24.216 -58.513 

Σύνολο 5.841.159 3.715.609 

 
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παρά το γεγονός ότι η 

Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομέα όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι 

μηδενικός, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων προκειμένου να 

σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την 

πραγματική. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 είχε σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 

ποσού €24 χιλ. ενώ το 2016 η συγκεκριμένη πρόβλεψη ανερχόταν σε €59 χιλ. 

 

16 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

Εμπορικές λοιπές απαιτήσεις  31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες εσωτερικού 3.116 2.890 

Πελάτες εξωτερικού 251 302 

Εμπορικές απαιτήσεις συνδεδεμένων μερών  10.958.257 5.684.464 

Σύνολο  10.961.624 5.687.656 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες, σχετίζονται κατά κύριο λόγο με εμπορικές απαιτήσεις από 

πελάτες του εσωτερικού και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 

31/12/2017 και 31/12/2016 έχει ως εξής: 

 

 31/12/2017   31/12/2016 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 10.958.483   5.684.464 

      

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:     

< 90 ημέρες 0   0 

<91 - 180 ημέρες 0   52 

<181 - 360 ημέρες 0   0 

> 360 ημέρες 3.141   3.140 

Σύνολο 10.961.624   5.687.656 

 

 

17 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού  

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 31/12/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις ΦΠΑ & παρακρατούμενων φόρων 1.353.825 290.084 

Αγορές υπό παραλαβή 1.618.406 0 

Προκαταβολές προμηθευτών 271.730 0 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 42.236 0 

  0 

Επιχορηγήσεις Εισπρακτέες 5.821.580 0 

Λοιποί χρεώστες 33.443 196.870 

Προβλέψεις για επισφαλείς προκαταβολές προμηθευτών -32.071 0 

Σύνολο 9.109.149 486.954 

 

Η Εταιρεία, εντός του 2016 ολοκλήρωσε επένδυση ύψους €14.554 χιλ. η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του 

Ν. 3299/2004 προκειμένου να λάβει από το Ελληνικό δημόσιο επιχορήγηση που θα καλύπτει το 40% της ως άνω 

επένδυσης, ήτοι ποσού €5.822 χιλ. Με απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017, εγκρίθηκε από 

το αρμόδιο υπουργείο το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης και ως εκ τούτου κατέστη βέβαιη η είσπραξη του 

ποσού. Ως συνέπεια, η Εταιρεία αναγνώρισε εντός του 2017 την απαίτηση από την συγκεκριμένη επιχορήγηση 

με αντίστοιχη πίστωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ως έσοδο επόμενων χρήσεων. Η συγκεκριμένη 

απαίτηση εισπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2018. 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία 

αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των παραπάνω απαιτήσεων και σχηματίζει, 

εφόσον απαιτείται, τις απαραίτητες προβλέψεις. 

 

18 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 31/12/2017 31/12/2016 

Μετρητά στο ταμείο 687 45 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 255.674 124.343 

Σύνολο 256.361 124.388 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Κατά τις 

ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

19 Ίδια κεφάλαια 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

  
Ονομαστική 
αξία μετοχής 

Αριθμός 
μετοχών 
(τεμάχια) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2017 1,00 4.056.190 4.056.190 8.711.632 12.767.822 

            

31η Δεκεμβρίου 2017 
  

1,00 4.556.190 4.556.190 13.172.582 17.728.772 
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Το Δεκέμβριο του 2017, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ύψους €500 χιλ. με την έκδοση 500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία και τιμής έκδοσης €10. Το συνολικό ποσό των €5.000 χιλ. 

καλύφθηκε πλήρως από την μητρική εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, προσαυξάνοντας κατά €500 χιλ. το 

μετοχικό κεφάλαιο και κατά €4.500 χιλ. το υπέρ το άρτιο αποθεματικό αφαιρουμένων των μετά φόρων εξόδων 

αύξησης του κεφαλαίου. 

 

ii) Υπέρ το άρτιο 

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία 

μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.  

iii) Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εργαλεία αντιστάθμισης (OTC συμβόλαια), που έως τώρα φαίνεται να καλύπτουν σε 

σημαντικό βαθμό, τις ανάγκες και να είναι συμβατά με τον τρόπο λειτουργίας της, τα οποία παρακολουθεί μέσω 

λογιστικής αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Η διακύμανση της αξίας των εν λόγω συμβολαίων κατά την αποτίμηση 

των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας την 31/12/2017 επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια δημιουργώντας 

αντίστοιχο αποθεματικό το οποίο ανέρχεται σε  €(59) χιλ. . 

iv) Αποθεματικό αναλογιστικών ζημιών 

Συνέπεια της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 από την Εταιρεία ήταν η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν από το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών.  

v)  Αποτέλεσμα εις νέον 

Οι σωρευμένες ζημιές της Εταιρείας την 31/12/2017 ανήλθαν στο ποσό €9.822 χιλ. και την αντίστοιχη 

προηγούμενη χρήση στο ποσό €9.319 χιλ. 

 

20 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση και συμφωνία φόρου 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι οι ακόλουθες: 

   31/12/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόμενη φορολογία   Α.Φ. Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 
Α.Φ. 

Απαίτηση 
Α.Φ. 

Υποχρέωση 

Ενσώματα πάγια    845.398  585.576 

Άυλα στοιχεία του ενεργητικού   37.106  44.499  

Αποθέματα  24.465  35.978  

Λοιπές απαιτήσεις   4.345   

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   8.613   
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών 
ροών  24.058    

Αποθεματικό αναλογιστικών ζημιών  8.095    
Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία   4.793    

Φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές  882.272    

Λοιπά  11.202  6.893  

Σύνολο   991.991 858.356 87.370 585.576 

Συμψηφισμός   133.635   498.207 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
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υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στο κονδύλι των 

Στοιχείων Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017 «Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις». 

 

21  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Η επιχείρηση δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζομένους της, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο των 

εργαζομένων. Ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όπως 

προκύπτει από το ν. 2112/20 και ν. 3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 4093/2012, για παροχή 

ενός εφάπαξ ποσού κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης σύμφωνα με το 40% της κλίμακας ν. 2112/20. Αυτά 

τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και αποτελούν προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 19. Ο προσδιορισμός της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών, του σχετικού 

κανονικού κόστους της τρέχουσας απασχόλησης και, όπου αρμόζει, του κόστους προϋπηρεσίας διενεργήθηκε 

βάσει της Μεθόδου Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης -Projected Unit Credit. Οι εκτιμήσεις για 

τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών της Εταιρείας σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 υπολογίστηκαν από ανεξάρτητες 

εταιρείες αναλογιστών.  

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, μετά την υιοθέτηση του 

αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, έχει ως εξής: 

Μεταβολές στην υποχρέωση Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 30.103 13.116 

Εισφορές πληρωθείσες εργοδότη -5.696 -493 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 10.751 6.087 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρούνται στα «λοιπά συνολικά έσοδα» 9.284 11.393 

Καθαρή υποχρέωση στη λήξη της χρήσης 44.442 30.103 

 
  31/12/2017 31/12/2016 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 44.442 30.103 

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος κατά το τέλος της 
χρήσης 

0 0 

Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στην Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά το τέλος της χρήσης 

44.442 30.103 

 
Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης για τις χρήσεις που έληξαν την 

31/12/2017 και 31/12/2016 έχουν ως κάτωθι: 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 6.339 5.398 
Δαπάνη τόκου 602 289 
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 3.809 400 

Καθαρό έξοδο χρήσης 10.751 6.087 

      

Ποσό που καταχωρείται στα «λοιπά συνολικά έσοδα» -9.284 -11.393 

     

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στα «λοιπά συνολικά έσοδα» -27.915 -18.631 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
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  31/12/2017 31/12/2016 

Επιτόκιο 1,80% 2,00% 

Αύξηση μισθών 2,00% 2,00% 

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 

Έτη Προϋπηρεσίας  Ποσοστό Αποχωρήσεων 

Από 0 έως 1 7% 7% 

Από 1 έως 5 5% 5% 

Από 5 έως 10 3% 3% 

Από 10 και άνω 0% 0% 

 

22  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τον Νοέμβριο του 2017, εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ποσό επιχορήγησης ύψους €5.822 έναντι 

επένδυσης συνολικού ύψους €14.554 χιλ. της Εταιρείας, η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

Ως εκ τούτου, κατέστη βέβαιη η είσπραξη του ποσού και η Εταιρεία αναγνώρισε στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων το μακροπρόθεσμο τμήμα της εν λόγω κρατικής επιχορήγησης ήτοι 

ποσό €5.518 χιλ. ενώ το βραχυπρόθεσμο τμήμα ύψους €280 χιλ. παρουσιάζεται στο κονδύλι «Λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 

 

23  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως 

εξής: 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές εσωτερικού 22.928.279 10.447.913 

Προμηθευτές εξωτερικού 305.009 160.910 

Επιταγές πληρωτέες 56.806 127.923 

  23.290.094 10.736.746 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση τους κατά την 

ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη 

παρουσιάζονται στη σημείωση 31. 

 

 

 

24  Δανειακές υποχρεώσεις 

Ο δανεισμός της Εταιρείας περιλαμβάνει τόσο μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης λήξης δάνεια τα οποία 

ελήφθησαν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου, όσο και δάνεια για 

χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με βάση τις ανάγκες της. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2017 31/12/2016 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     

Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις 2.143.200 4.821.000 

Μείον μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση -1.071.600 -1.071.600 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 1.071.600 3.749.400 

      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια     
Τραπεζικός δανεισμός 8.309.354 11.812.263 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 1.071.600 1.071.600 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 9.380.954 12.883.863 
    

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 10.452.554 16.633.263 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 

 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2017  
Ομολογιακά 
δάνεια με 

εξασφαλίσεις 

Τραπεζικός 
δανεισμός με 

εξασφαλίσεις 

Σύνολο δανειακών 
υποχρεώσεων 

Έως 1 έτους  1.071.600 8.309.354 9.380.954 
Μεταξύ 1 έτους και 2 ετών  1.071.600  1.071.600 

   2.143.200 8.309.354 10.452.554 

     

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2016  
Ομολογιακά 
δάνεια με 

εξασφαλίσεις 

Τραπεζικός 
δανεισμός με 
εξασφαλίσεις 

Σύνολο δανειακών 
υποχρεώσεων 

Έως 1 έτους  1.071.600 11.812.263 12.883.863 
Μεταξύ 1 έτους και 2 ετών  1.071.600   1.071.600 
Μεταξύ 2 ετών και 3 ετών  1.071.600   1.071.600 
Μεταξύ 3 ετών και 4 ετών  1.606.200   1.606.200 

   4.821.000 11.812.263 16.633.263 

 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρείας για τη χρήση 2017, ήταν για τις 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5,00% (έναντι 5,00% το 2016) και για τις βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις 4,95% (έναντι 5,57% το 2016). 

 

25 Συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

 

Ακολούθως παρατίθεται η συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: 

 

    

Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Μακροπρόθεσμες 

Δανειακές Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31/12/2015 4.821.000 11.583.794 16.404.794 

Αποπληρωμές  -1.071.600 -1.071.600 

Αναλήψεις /εκταμιεύσεις  2.358.631 2.358.631 

Μη ταμειακές μεταβολές 01/01 - 

31/12/2016: 
      

Εκχώρηση απαιτήσεων   -1.058.000 -1.058.000 

Αναταξινομήσεις -1.071.600 1.071.600 0 

Λοιπές μεταβολές  -561 -561 

Υπόλοιπο 31/12/2016 3.749.400 12.883.863 16.633.263 

Αποπληρωμές -1.606.200 -4.471.682 -6.077.882 

Μη ταμειακές μεταβολές 01/01 - 

31/12/2017: 
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Συναλλαγματικές διαφορές   -14.606 -14.606 

Αναταξινομήσεις -1.071.600 1.071.600 0 

Λοιπές μεταβολές  -102.827 -102.827 

Υπόλοιπο 31/12/2017 1.071.600 9.380.954 10.452.554 

 

26  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Πληρωτέες αποδοχές προσωπικού 42.764 32.198 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 327.546 734.763 

Ασφαλιστικά ταμεία 81.541 56.349 

Φόροι – τέλη 33.719 53.102 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες  0 375.513 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.873 0 

Υποχρεώσεις από αποτίμηση συμβολαίων μολύβδου 83.052 0 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα κρατικών επιχορηγήσεων 280.356 0 

Σύνολο 852.851 1.251.925 

 

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες αφορά υπόλοιπο δανείου για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης από την 

μητρική Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ. 

 

27  Πωλήσεις 

  01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016 

Πωλήσεις καθαρού μολύβδου και κραμάτων μολύβδου 43.497.465 28.398.333 

Λοιπές πωλήσεις 449.159 349.132 

Σύνολο 43.946.624 28.747.465 

 

 

28  Λειτουργικά έξοδα ανά κατηγορία 

  01/01 – 31/12/2017   01/01 – 31/12/2016 

Μεταβολές αποθεμάτων και κόστος πωλήσεων 38.101.371   25.016.807 

Ακαθάριστες αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές εργαζόμενων 1.449.397   1.108.021 

Έξοδα μεταφοράς αγαθών 203.481   176.141 

Αποσβέσεις  1.066.187   1.070.163 

Φόροι τέλη 24.553   25.481 

Ασφάλιστρα 63.507   65.710 

Λοιπά διάφορα έξοδα 3.130.978   2.320.138 

Σύνολο 44.039.474   29.782.462 

 

Συμπεριλήφθηκαν σε:       

        

Κόστος πωληθέντων 42.871.670   28.792.031 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.036.570   881.209 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 131.233   109.221 

Σύνολο 44.039.474   29.782.461 

 

29  Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα – Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

  01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 

Χρηματοοικονομικά έξοδα από:     

Τόκοι δανείων 748.392 946.451 
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Τόκοι και προμήθειες factoring 222.089 363.814 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 0 63.370 

Σύνολο 970.481 1.373.636 

      

Χρηματοοικονομικά έσοδα από:     

Πιστωτικούς τόκους καταθέσεων 6 8 

Σύνολο 6 8 

 

 

30  Φόρος εισοδήματος  

Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού 

φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος     

Αναβαλλόμενος φόρος 589.114 -331.460 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 589.114 -331.460 

     

Αποτέλεσμα προ φόρων -1.091.993 -2.421.832 
Συντελεστής φόρου 29% 29% 

Τρέχων φόρος εισοδήματος επί του αποτελέσματος προ φόρων 316.678 702.331 

Φορολογική επίδραση των ζημιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού 

-347.935 -900.391 

Αναπροσαρμογή εκτίμησης για ζημιές προηγούμενων χρήσεων για τις 
οποίες αναγνωρίζεται φορολογική απαίτηση 

665.448 - 

Προσωρινές Διαφορές που φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή -6.776 - 

Φόρος που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενα έξοδα -38.301 -133.400 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 589.114 -331.460 

 

31  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ME 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝA 
ΜΕΡH 2017 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

ΑΓΟΡΕΣ Α ΥΛΩΝ / 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΠΑΓΙΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΗΨΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SUNLIGHT ABEE 

43.413.377 29.560.027   85.785 474 73.059.662 

RETAIL WORLD 
ΑΕ 

  8.513       8.513 

WESTnet  
DISTRIBUTION  
Α.Ε. 

  3.222       3.222 

  43.413.377 29.571.761 0 85.785 474 73.071.396 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ME 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝA 
ΜΕΡH 2016 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

ΑΓΟΡΕΣ Α 
ΥΛΩΝ / 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΗΨΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΝΟΙΚΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

SUNLIGHT ABEE 
28.346.943 16.649.467  98.000 2.058 45.096.468 

OLYMPIA GROUP 
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

  3.560   3.560 

RETAIL WORLD ΑΕ  5.371    5.371 

WESTnet  
DISTRIBUTION  Α.Ε. 

 1.640    1.640 

  28.346.943 16.656.478 3.560 98.000 2.058 45.107.039 

 

 

 

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την 31/12/2017 και 

31/12/2016 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

31/12/2017 31/12/2016 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE 21.870.354 9.697.136 

RETAIL WORLD AE 2.297 2.327 

OLYMPIA GROUP ΑΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

0 4.414 

WESTnet  DISTRIBUTION  ΑΕ 0 1.192 

Σύνολο  21.872.651 9.705.424 

 

Εμπορικές απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 

31/12/2017 31/12/2016 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE 10.958.257 9.739.071 

Σύνολο  10.958.257 9.705.424 

 

Η Εταιρεία στις 28/02/2017 αποπλήρωσε βραχυπρόθεσμο δάνειο που είχε λάβει από την μητρική Εταιρεία ποσού 

€360 χιλ με τους αναλογούντες τόκους της περιόδου να ανέρχονται στο ποσό των €2.900 

 

Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν στις 

€38,35 χιλ. για το διάστημα 01/01/2017-31/12/2017 και στις €37,05 χιλ. για το διάστημα 01/01/2016-

31/12/2016. 

 

 

32  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Επίδικες υποθέσεις  

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Εταιρείας δεν υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές ή 

εξωδικαστικές διαφορές, καθώς και πραγματικά ή προβλεπόμενα γεγονότα, υποχρεώσεις ή συναλλαγές που θα 

μπορούσαν να έχουν επίδραση στην Οικονομική Θέση της Εταιρείας εκτός από δεσμεύσεις λειτουργικών 
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μισθώσεων. Οι δεσμεύσεις αφορούν κυρίως σε λειτουργικές μισθώσεις γραφείων, αποθηκών και μεταφορικών 

μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες. Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης 

βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης αναλύονται ως εξής: 

 

Λειτουργικές δεσμεύσεις  

 

Ποσά σε €                          Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31/12/2017 31/12/2016 

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 1 έτος     

Κτίρια και μεταφορικά μέσα 61.480 42.878 

Υποσύνολο 1: Βραχυπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις 61.480 42.878 

    

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν σε 2 με 5 έτη   

Κτίρια και μεταφορικά μέσα 221.952 171.039 

Υποσύνολο 2 221.952 171.039 

    

Λειτουργικές μισθώσεις που θα πληρωθούν μετά από 5 έτη   

Κτίρια και μεταφορικά μέσα 70.000 102.715 

Υποσύνολο 3 70.000 102.715 

    

Υποσύνολο 4 (2+3): Μακροπρόθεσμες λειτουργικές 

μισθώσεις 
291.952 273.754 

ΣΥΝΟΛΟ (1+4) 353.432 316.632 

 

Ανέλεγκτες χρήσεις   

 

Για τις χρήσεις 2011-2013, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του 

άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο 

Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Από το 2014 και 

μετά, οι ανωτέρω Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων 

οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις 

υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δημόσια αρχή, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερου ελέγχου χωρίς 

να περαιώνει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Από την χρήση 2016 με 

σχετική τροπολογία, ο συγκεκριμένος έλεγχος κατέστη πλέον προαιρετικός. Η Εταιρεία επέλεξε να συνεχίσει να 

λαμβάνει το Ετήσιο Πιστοποιητικό όπως προβλέπονται από τα ανωτέρω. 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους αντίστοιχους ορκωτούς ελεγκτές και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής 

συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη για τις χρήσεις 2015-2016. Για τη χρήση 2017, είναι ήδη σε εξέλιξη ο 

φορολογικός έλεγχος για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης». Η διοίκηση της Εταιρίας δεν 

αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-

2014, 2017 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

Εκτιμούμε ότι από ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια πρόβλεψης. 
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Εγγυήσεις 

Η μητρική Εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE έχει χορηγήσει εγγυήσεις για λογαριασμό της θυγατρικής της 

SUNLIGHT RECYCLING ΑΒΕΕ, με σκοπό τη λήψη δανείων, συνολικού ύψους €10.406 χιλ. 

 

Εμπράγματα βάρη 

Η Εταιρεία προχώρησε την 27 Ιουνίου 2012 στην έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €7,5 εκ.  για 

την κατασκευή της εργοστασιακής μονάδας στην Κομοτηνή, με συντονιστή την τράπεζα EFG Eurobank – 

Ergasias. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων ενεγράφη προσημείωση υποθήκης επί του 

βιομηχανοστασίου της Εταιρείας στην Κομοτηνή ύψους €9.800 χιλ. 

Επιπρόσθετα, προς εξασφάλιση δανείων ποσού €1.629 χιλ. της Εταιρείας, έχουν συσταθεί ενέχυρα επί 

αποθεμάτων μολύβδου και δικαιωμάτων από ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

 

33  Μερίσματα 

Η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές κατά συνέπεια δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διανομής μερίσματος. 

 

 

34  Αριθμός και παροχές απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία εργαζομένων την 31/12/2017 και 31/12/2016 αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2017 31/12/2016 

Μισθωτοί 21 25 

Ημερομίσθιοι 54 24 

Σύνολο εργαζομένων 75 49 

 

Οι αμοιβές προς εργαζομένους αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

  01/01 - 31/12/2017 
01/01 - 

31/12/2016 

Αποδοχές προσωπικού 1.072.288 868.020 

Εργοδοτικές εισφορές 309.520 229.802 

Λοιπές παροχές σε 
εργαζομένους 

67.589 10.199 

Σύνολο 1.449.397 1.108.021 

 

 

35 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Ανάλυση επιπέδων χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε 

εύλογες αξίες στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας ταξινομούνται βάσει της παρακάτω 

ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 

μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) 

τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
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Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα 

δεδομένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία 

που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Στο εν 

λόγω επίπεδο περιλαμβάνονται επενδύσεις των οποίων ο υπολογισμός της εύλογης αξίας βασίζεται σε μη 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς χρησιμοποιώντας ωστόσο και παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των υποχρεώσεων της Εταιρείας που 

αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2017 και την 31/12/2016. 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 

Ποσά σε €  
Επίπεδο 

1 

Επίπεδο 

2 

Επίπεδο 

3 
Σύνολο 

Επίπεδο 

1 

Επίπεδο 

2 

Επίπεδο 

3 
Σύνολο 

- Παράγωγα αντιστάθμισης τιμή μολύβδου 0 -83.052 0 -83.052 0 0 0 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 
0 -83.052 0 -83.052 0 0 0 0 

         

Καθαρή εύλογη αξία 0 -83.052 0 -83.052 0 0 0 0 

 

Κατά την 31/12/2017 και την 31/12/2016 η εταιρεία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού. 
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36  Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  

 

Την 16/02/2018, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και SUNLIGHT 

RECYCLING ABEE αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την συγχώνευση με απορρόφηση 

της τελευταίας. Σκοπός της εν λόγω απόφασης ήταν η επίτευξη συνεργειών και η βελτιστοποίηση των 

παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών του Ομίλου. Η ως άνω συγχώνευση θα συντελεσθεί με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 69-77 και 78 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, ο δε ισολογισμός 

μετασχηματισμού ορίσθηκε αυτός της 31/12/2017.Η ολοκλήρωση της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης 

εναπόκειται στη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων 

των μετόχων των δύο Εταιρειών ως και στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεων 

από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
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